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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PET N. 47-79.2019.6.21.0077 PROTOCOLO: 303032019
RELATOR(A): Desembargador-Corregedor
MUNICÍPIO: ITATI ZONA: 77ª - OSÓRIO
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Inscrição Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral
Requerente(s): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE ITATI, DEROCI OSÓRIO FERNANDES MARTINS, EVERALDO
INÁCIO DA SILVA, EDINHO ISAQUE BREHM JUSTIN, DIOVANI CHAVES DA SILVA e LUCIANE VIEIRA KNEVITZ (Adv(s) Juscelino
Schwartzhaupt OAB/RS 25.802)
Interessado(s): ANA CAROLINA JOAQUIM REIS, AURECILDA SOUZA DOS SANTOS, BRUNO SCHUASTE CORRREA, CELOI SOUZA DE
FRAGA, CLAUCI SANTOS DA SILVA, CLAUDETE DA SILVA REIS, CLAUDIO SCHUASTE CORREIA, CLEONICE FOGAÇA DA ROSA,
DOUGLAS ALEXANDER MARTINI, ELDON ENGEL DE SOUZA, ELIZETE ENGEL DE SOUZA, ELODIR ENGEL DE SOUZA, ERONI
CRISTOVAN PEREIRA JACOBY, EVERTON LUCAS BILICO, GENI ENGEL DE JESUS, GIEDRE OLIVEIRA NASCIMENTO, HÉLIA
GERMANN DA SILVA ENGEL, IBANES ANTONIO CECHELERO, IVANIO LUIZ MARQUES, JOCELAINE NASCIMENTO LEMES, JOSE
MARIA DOS SANTOS, LAURÍ TRISCH DA SILVA, LEANDRO SOUZA DE FRAGA, LUAN ENGEL KLIPPEL, LUCIANA ARIANA FOGAÇA DA
SILVA, MARCOS RIBEIRO DE LIMA, MARIA DE FATIMA BRUSCH DA SILVA, MARIA IZABEL NEGREIROS DA COSTA MARQUES,
MILTON ENGEL PEREIRA DE SOUZA, NATAN ESDRAS SANTOS NASCIMENTO, RAQUEL DA CUNHA, REINALDO DE SOUZA JACOBY,
RODRIGO RAMOS DA SILVA, ROSIMERI FRAGA WITT, ROSMARI BARBOSA DE SOUZA, SOLANGE BIANCHINI CECHELERO,
SOLANGE MARIA DE AGUIAR JESUS REIS, VALDIR DOS SANTOS BRITO, VANILDA ENGEL DE JESUS, VELOCIR ENGEL e VERIDIANA
OSOSCKI DA SILVA
Vistos, etc.
Dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Em 07 de outubro de 2019.
Des. ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO CLASSE PC N. 2204-38.2014.6.21.0000. PROTOCOLO 428142014
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2204-38.2014.6.21.0000 PORTO ALEGRE-RS
Exeqüente: UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado: CLÁUDIO JOSÉ DE VITT BARROS, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14111 ADVOGADO: João Luiz dos Santos Vargas
Desembargador Eleitoral Gerson Fischmann
Protocolo: 42.814/2014
Vistos, etc.
Os autos retornam conclusos com certidão dando conta de que a SERASA Experian não demonstrou o cumprimento da ordem contida na
decisão da fl. 222, a qual determinou a inclusão do nome de CLÁUDIO JOSÉ DE VITT BARROS, CPF 357.278.291-00, no cadastro de
inadimplentes e a comprovação da medida no prazo de 15 (quinze) dias.
Assim, com fundamento no art. 15 do Código de Processo Civil, expeça-se novo ofício à referida instituição, concedendo-lhe o prazo derradeiro
de 5 (cinco) dias corridos para que cumpra a determinação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de
descumprimento, na forma do § 1° do art. 536 do CPC.
Independentemente da juntada de manifestação, após o transcurso do prazo certifique-se eventual inércia e encaminhem-se os autos à
exequente, a qual poderá promover a cobrança das astreintes devidas na forma do art. 523 do CPC.
Publique-se.
Porto Alegre, 7 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
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PROCESSO CLASSE PC N. 66-30.2016.6.21.0000. PROTOCOLO 237972016
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 66-30.2016.6.21.0000 PORTO ALEGRE-RS
Interessado: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
ADVOGADO: Lucas Couto Lazari
Interessado: CAJAR ONÉSIMO RIBEIRO NARDES
ADVOGADO: Samuel Sganzerla
Interessado: ROBERTO CARLOS SCHEIDT DE LIMA
ADVOGADO: Samuel Sganzerla
Desembargador Eleitoral André Luiz Planella Villarinho
Protocolo: 23.797/2016
Vistos.
A UNIÃO peticiona requerendo a) a intimação pessoal do executado acerca do despacho de fl. 297 e v. e b) a suspensão do presente
processo pelo prazo de 180 dias.
Com relação ao pedido de intimação pessoal do Partido Liberal, verifico que o despacho da fl. 297 e v. foi publicado no DEJERS de 04.9.2019
(fls. 299 e 300). Uma vez que a parte se encontra regularmente representada por advogado (fl. 199) e, principalmente, considerando que o
decisum em questão indeferiu pedido subscrito e apresentado pelo próprio defensor constituído (fl. 295 e verso), entendo que a medida não se
justifica.
De outra banda, tendo sido realizadas consultas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD sem que fossem encontrados bens
passíveis de penhora (fls. 272 e 290), a AGU requer a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias.
Assim, frente à ausência de bens para a garantia do juízo, mormente diante da manifestação da executada demonstrando interesse em
formalizar acordo de parcelamento do débito (fl. 295), considero preenchidas as condições para a medida requerida, com fundamento no art.
921, III, do CPC.
Pelo acima exposto, indefiro o pedido de intimação pessoal do órgão partidário relativamente ao despacho de fl. 297 e verso e determino a
suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, findo o qual deve ser intimada a AGU para que, no prazo de 30 dias, requeira as providências que
entender cabíveis.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 07 de outubro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator
PROCESSO CLASSE RE N. 11-74.2019.6.21.0000. PROTOCOLO 26.2412019
RECURSO ELEITORAL Nº 11-74.2019.6.21.0000 CAXIAS DO SUL-RS 136ª Zona Eleitoral (CAXIAS DO SUL)
Agravante: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE CAXIAS DO SUL
ADVOGADO: Pedro Pereira de Souza
Agravado: JUSTIÇA ELEITORAL
Desembargador Eleitoral André Luiz Planella Villarinho
Protocolo: 36.241/2019
Vistos.
O PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) de Caxias do Sul interpôs o presente agravo de instrumento (fls. 344-345v.) contra decisão
proferida pelo juízo da 136ª Zona Eleitoral (fl. 357 e verso), que, nos autos da PC n. 37-57.2016.6.21.0136, indeferiu pedido de reconhecimento
da anistia da devolução do montante de R$ 32.361,28 ao Tesouro Nacional, formulado com base no art. 55-D da Lei n. 9.096/1995,
acrescentado pela Lei n. 13.831/19.
Nas razões recursais, o agravante defendeu que a decisão agravada seria nula, porque a magistrada de primeiro grau teria: (a) instaurado de
ofício a fase do cumprimento de sentença, sem prévio pedido do Ministério Público Eleitoral, contrariando o art. 523, "caput" , do CPC, que
exige prévio requerimento da parte exequente para o início da fase executiva; e (b) deixado de aplicar a normativa prevista no art. 55-D da Lei
n. 9.096/1995, introduzido pela Lei n. 13.831/19, o qual, no seu entender, também implicaria a suspensão da penalidade de suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário.
Requereu, seja concedido efeito suspensivo, ou, alternativamente, deferida antecipação de tutela, suspendendo-se os efeitos da decisão
impugnada, e, ao final, dado provimento ao recurso, reconhecendo-se a anistia da devolução do valor anteriormente citado ao erário.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, anoto que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade postos no art. 1.015, parágrafo único, a
1.017 do CPC.
Inicialmente, esclareço que a legitimidade para a execução de valores que devem ser transferidos ao Tesouro Nacional, assim como o
respectivo parcelamento após o transcurso do prazo para o recolhimento espontâneo pelo devedor, decorrentes de decisões prolatadas em
processos de prestação de contas, pertence à União, por intermédio da Advocacia-Geral da União (AGU), e não ao Ministério Público Eleitoral,
como aludiu o recorrente em suas razões recursais.
Além disso, após o trânsito em julgado da decisão que julga as contas do partido ou regulariza a sua situação junto a esta Justiça
Especializada, ou seja, em momento processual prévio ao ajuizamento do cumprimento de sentença pela União, o cartório, mediante
impulsionamento do juízo eleitoral competente, deve cumprir as diligências previstas no art. 60, incs. I e III, e § 1º, da Resolução TSE n.
23.546/17, dentre as quais a atualização do valor a ser recolhido ao erário, a intimação do devedor para pagamento no prazo legal e a
notificação dos órgãos nacional e estadual do partido do inteiro teor da decisão, como se depreende da literalidade do dispositivo em tela:
Art. 60. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas do órgão partidário ou regularizar a situação do órgão partidário:
I - a Secretaria Judiciária do Tribunal ou o Cartório Eleitoral, nos casos de prestação de contas dos órgãos de qualquer esfera, deve proceder
de acordo com os termos da decisão transitada em julgado e, quando for o caso, deve:
a) notificar os órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão; e
(¿)
III - na hipótese de prestação de contas dos órgãos regionais ou municipais, a Secretaria Judiciária dos TREs ou os cartórios eleitorais,
conforme o caso, além das providências previstas no inciso I, devem: a) intimar o órgão partidário hierarquicamente superior para:
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1. proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º;
2. destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
3. juntar ao processo da prestação de contas a respectiva GRU, na forma prevista na decisão; ou
4. informar, quanto ao processo da prestação de contas e no prazo máximo de quinze dias, a inexistência ou insuficiência de repasses
destinados ao órgão partidário sancionado;
(¿)
§ 1º Incide atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores
a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial. (Grifei).
Aliás, as providências descritas no dispositivo citado foram reproduzidas pela Resolução TRE-RS n. 298/17 (alterada pela Resolução TRE-RS
n. 331/19), a qual regulamentou, no âmbito da Justiça Eleitoral deste Estado, entre outros assuntos, o procedimento para o recolhimento de
valores ao erário, e o seu respectivo parcelamento, sendo de observância obrigatória pela Secretaria Judiciária deste Regional e serventias
cartorárias do interior.
Logo, nos despachos de fls. 334 e 338 e verso, a magistrada de primeira instância não instaurou de ofício o procedimento de cumprimento de
sentença, em violação ao art. 523, "caput" , do Diploma Processual Civil, mas, tão somente, determinou fossem cumpridas as diligências
previstas no art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/17, atuando no sentido de dar efetivo cumprimento à decisão que havia imposto, ao partido, o
dever de transferência da quantia irregularmente arrecadada durante o exercício financeiro de 2016 ao Tesouro Nacional.
Da mesma forma, inviável acolher o pleito do agravante quanto ao reconhecimento da anistia do seu dever de recolher valores ao erário com
amparo no art. 55-D da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.831/19, porquanto este Regional, ao julgar o RE n. 35-92.2016.6.21.0005, em
acórdão de relatoria do Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN e publicado no DEJERS de 23.8.2019, acolheu o incidente suscitado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, declarando a inconstitucionalidade deste dispositivo legal, conforme ementa a seguir reproduzida:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PORCENTAGEM REPRESENTATIVA DAS
IRREGULARIDADES DIANTE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS NO PERÍODO. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS
POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. REDUZIDO O
PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE OS
ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.1. Incidente de inconstitucionalidade
suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do aludido incidente, incluído pela Lei n.
13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo público de livre nomeação e
exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos dados relativos à previsão de
estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a renúncia da receita. Omissão que
afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A legislação
infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à concessão de benefício que gere a diminuição de
receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116 da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas
consideradas como oriundas de fontes vedadas - benefício instituído em causa própria e sem qualquer finalidade pública subjacente - atenta
ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício de inconstitucionalidade formal e material.
Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19 (Grifei).
Anoto, ainda, que, em 16.9.2019, a Procuradora-Geral da República ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6230/DF, com pedido de
medida cautelar, questionando, dentre outros dispositivos, o art. 55-D da Lei n. 13.831/19.
Por essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez ausente a demonstração da probabilidade
de seu provimento, requisito indispensável para que fosse suspensa a eficácia da decisão agravada, como disciplinado na parte final do
parágrafo único do art. 995 do CPP:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral para parecer.
Após, retornem conclusos.
Intimem-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 07 de outubro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator
PROCESSO CLASSE: PC N. 2193-09.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 427132014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): ALEXSANDRO DA SILVA GIGANTE (Adv(s) Diego de Souza Beretta OAB/RS 76.948 e Getulio de Figueiredo Silva OAB/RS
15.681)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
Intimado a se pronunciar em relação às condições preliminares estabelecidas pela UNIÃO para celebração de eventual novo acordo (fl. 590), o
executado quedou-se silente (fl. 597).
Nesse passo, dê-se vista dos autos à UNIÃO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Relator.
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PROCESSO CLASSE: PC N. 81-62.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 347012017
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016 - CONTAS - NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (Adv(s) Fatima Cristina Machado OAB/RS 44.358, Janaina da Rosa
OAB/RS 96.748 e Odila Capitania da Silva OAB/RS 18.544)
Interessado(s): LUIZ CARLOS COELHO PRATES (Adv(s) Janaina da Rosa OAB/RS 96.748), WILSON JORGE ALVES (Adv(s) Moises de
Oliveira Rocha OAB/RS 75.498)
Vistos, etc.
A UNIÃO juntou memória de cálculo e postula o cumprimento do julgado que condenou o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA CRISTÃO (PSDC) ao recolhimento do valor de R$ 23.254,17 ao Tesouro Nacional, apontando que o débito atualizado alcança o
montante de R$ 33.424,83.
Requer: a) a intimação do devedor para pagamento sob pena de penhora de ativos financeiros; b) a inclusão de seu nome no CADIN; c) a
expedição de certidão para fins de protesto, e d) o desconto de quotas do Fundo Partidário em caso de ausência de quitação por força do
disposto no § 3° do art. 37 da Lei n. 9.096/1995, com a redação dada pela Lei n. 13.165/2015.
Todos os pedidos comportam deferimento, consignando-se que a inclusão do nome do executado no CADIN é regulamentada pelo § 2º do art.
2º da Lei 10.522/2002, segundo o qual o registro pode ser realizado 75 (setenta e cinco) dias após a comunicação sobre a existência de débito
passível de inscrição.
Com essas considerações, determino:
a) a atualização da autuação, tendo em vista o início da fase executiva, e a abertura de novo volume;
b) a intimação pessoal do executado, por intermédio de seu advogado, do prazo de 15 (quinze) dias para recolher ao Tesouro Nacional a
quantia atualizada de R$ 33.424,83 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), após o qual inicia-se o
período de 15 (quinze) dias para a impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se à execução a multa e os honorários
advocatícios no percentual de 10% cada;
b) a emissão da certidão para fins do protesto de que trata o art. 517 do CPC, e respectiva intimação de que o documento está disponível à
exequente independentemente de novo despacho;
c) a certificação nos autos do eventual transcurso do prazo de que trata o art. 2º, § 2º, da Lei n. 10.522/02, procedendo-se à inscrição do
devedor no CADIN independentemente de novo despacho;
Publique-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2052-87.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 418532014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): IVONE DE AGUIAR BOITA, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 3131 (Adv(s) Marco Antônio Hahn de Aragão OAB/RS 44.697)
Vistos, etc.
Após tentativas infrutíferas de intimação de IVONE DE AGUIAR BOITA para pagamento voluntário do débito nos endereços constantes de
seus assentamentos nesta Justiça, a UNIÃO forneceu dois endereços onde a executada poderia ser encontrada (fl. 105).
Remetida carta de intimação para um desses endereços, foi a correspondência recebida por pessoa diversa (fl. 111), tendo transcorrido in albis
os respectivos prazos para a executada efetuar o pagamento e para apresentar impugnação (fl. 112).
O cumprimento da sentença far-se-á a requerimento do exequente, e, quando formulado após um ano do trânsito em julgado, como na
hipótese vertente, a intimação será feita na pessoa do devedor, consoante prescreve o art. 513, § 4º, do CPC.
Nesse passo, tendo em vista a ausência de intimação pessoal de IVONE DE AGUIAR BOITA, determino a repetição do ato, agora por meio de
oficial de justiça.
Cumpra-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 61-76.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 185102014
RELATOR(A): MARIA DE LOURDES GALVÃO BRACCINI DE GONZALEZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2013
Interessado(s): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (Adv(s) Getulio de Figueiredo Silva OAB/RS 15.681 e Paulo Renato Gomes
Moraes OAB/RS 9.150)
Vistos.
O feito se encontrava suspenso, de ofício, aguardando-se o julgamento de inconstitucionalidade incidental, provocada nos autos do RE 3592.2016.6.21.0005, Relator Des. Eleitoral Gerson Fischmann, DEJERS do dia 23.08.2019.
Nesse ínterim, peticionaram (1) a AGU, juntando instrumento de acordo, para fins de homologação por este Tribunal, fls. 876-881 e,
posteriormente, (2) o PTB do Rio Grande do Sul, requerendo a concessão da anistia introduzida pela Lei n. 13.831/19, fls. 890-891.
Ocorre que, na sessão do dia 19.08.2019 apreciou-se o tema indicado pela agremiação, sendo reconhecida, à unanimidade, a
inconstitucionalidade do dispositivo legal:
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RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PORCENTAGEM REPRESENTATIVA DAS
IRREGULARIDADES DIANTE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS NO PERÍODO. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS
POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. REDUZIDO O
PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE OS
ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do
aludido incidente, incluído pela Lei n. 13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que
tenham como causa as doações ou contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo
público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos
dados relativos à previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a
renúncia da receita. Omissão que afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. A legislação infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à
concessão de benefício que gere a diminuição de receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116
da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas consideradas como oriundas de fontes vedadas - benefício instituído em causa própria e sem
qualquer finalidade pública subjacente - atenta ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício
de inconstitucionalidade formal e material. Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95,
incluído pela Lei n. 13.831/19. (grifo nosso)
Em síntese, como bem apontado pelo Relator, o art. 55-D, inserido na Lei dos Partidos Políticos pela Lei n. 13.831/19, padece de vício de
inconstitucionalidade formal e material, na medida em que veio desacompanhado de estimativa de impacto orçamentário, em afronta os
princípios da prestação de contas, da moralidade administrativa e da integridade legislativa, de modo que o pleito partidário não é de merecer
guarida.
Ademais, mesmo que não tivesse sido considerada inconstitucional, a própria Lei n. 13.831/19 dispõe que a aplicabilidade de anistia se
circunscreve àqueles casos de processos que não tenham transitado em julgado.
O presente feito transitou em julgado em 18.12.2017, fl. 777.
Inviável aplicação ao caso dos autos, portanto.
Remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para manifestação no tocante ao pedido de homologação de acordo, apresentado
pela AGU.
Após, retornem os autos conclusos, para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2066-71.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 425482014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): REJANE MATTOS TEIXEIRA, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº: 27234 (Adv(s) Rejane Mattos Teixeira OAB/RS 97.647)
Vistos, etc.
Cuida-se de execução de Termo de Acordo de Parcelamento homologado judicialmente que prevê o pagamento de R$ 2.748,65, em 19
prestações mensais fixas, no importe de R$ 144,67 cada, tendo sido pagas 14 parcelas e inadimplidas as últimas 5.
A UNIÃO, em face do inadimplemento, requereu fosse REJANE MATTOS TEIXEIRA intimada a, no prazo de quinze dias, efetuar o pagamento
atualizado de R$ 824,89, sob pena de serem acrescidos multa, no percentual de 10%, e honorários advocatícios, em idêntico percentual.
Intimada, a devedora deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário (fl. 130), mas ofereceu, dentro dos 15 dias posteriores,
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 132-153), sustentando que a dívida não corresponde a R$ 824,89, porquanto apenas três
parcelas não teriam sido adimplidas. Postulou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a anistia da cobrança, em decorrência do princípio
da isonomia, face ao advento da Lei n. 13.831.
Em despacho, determinei a intimação da UNIÃO para que oferecesse resposta (fl. 155).
A UNIÃO, em manifestação, arguiu que a executada, ao celebrar o acordo, reconheceu o débito ora cobrado e renunciou aos direitos sobre os
quais se fundam eventuais ações que visem a discutir a dívida, não havendo que se falar em impugnação. Assevera que a executada teve
suas contas desaprovadas porque se utilizou de recursos de origem não identificada, descabendo a alegação de que a anistia aos partidos
políticos acerca de eventuais irregularidades no financiamento de candidaturas femininas deveriam ser estendidas à executada, por não haver
relação com a matéria objeto da prestação de contas. Afirmou, ainda, que a lei em referência estabeleceu, em seu art. 3º, que as suas
disposições teriam eficácia imediata somente aos processos não transitados em julgado. Por derradeiro, propôs novo acordo, de
reparcelamento da dívida, consistente no inadimplemento de 3 prestações, cujo valor atualizado seria de R$ 544,63, acrescido de multa de
20% por descumprimento do acordo homologado e de honorários advocatícios de R$ 65,35, totalizando R$ 718,90, pugnando pela intimação
da devedora para se manifestar quanto à anuência com os parâmetros do novo acordo a ser celebrado, podendo ser essa considerada
afirmativa com o comprovante do pagamento da primeira GRU anexa.
Intimada a se manifestar, a executada quedou-se silente.
É o relatório.
Decido.
A impugnante refutou que restariam inadimplidas 5 prestações.
De fato, verifica-se que, após o requerimento de execução do Termo de Acordo de Parcelamento, subscrito em 29.4.2019 (fl. 107), houve
pagamento pela devedora de duas parcelas (fls. 151 e 152). A UNIÃO, de qualquer modo, contemplou tais pagamentos no novo acordo
proposto.
Relativamente à anistia requerida pela impugnante, tal não merece prosperar.
Os valores cobrados no presente feito dizem respeito ao recebimento de recursos de origem não identificada pela candidata, não havendo
conexão com a anistia concedida aos partidos políticos pela novel Lei n. 13.831/19. A tal respeito, impende mencionar que esta Corte, à
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unanimidade, acolheu, no Processo RE 35-92.2016.6.21.0005, julgado em 19.8.2019, incidente de inconstitucionalidade suscitado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, para fastar a aplicação ao caso concreto do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19.
Ademais, como pontuou a UNIÃO, a executada, ao firmar o acordo, que restou descumprido, reconheceu o débito ora cobrado e renunciou aos
direitos sobre os quais se fundam eventuais ações que visem a discutir a dívida, não sendo cabível impugnação a tal respeito.
ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a impugnação apresentada por REJANE MATTOS TEIXEIRA.
Publique-se.
Intime-se a UNIÃO para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender pertinente.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Relator.
PROCESSO 0602817-67.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602817-67.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS NILO COELHO PINTOS DEPUTADO FEDERAL, CARLOS NILO COELHO PINTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA VITÓRIA VIEIRA GONÇALVES LA REGINA NORMEY - RS112047
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO E MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO FINANCEIRA
ACIMA DO LIMITE SEM A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. ART. 22, §§ 1º E 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
RECOLHIMENTO DA QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
Doação financeira acima de R$ 1.064,10, por meio de depósito em dinheiro, proveniente da pessoa física do candidato, em inobservância à
regra estabelecida nos arts. 22, inc. I, e 34, § 1º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17. A irregularidade interfere diretamente no princípio da
transparência das contas, impossibilita a fiscalização da real origem da receita e compromete a confiabilidade dos registros contábeis.
Configurado recurso de origem não identificada, impondo o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0600783-85.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600783-85.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO DEPUTADO FEDERAL, ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX FABIANE SILVEIRA MENEZES - RS095247
Vistos.
Em face da omissão do candidato Arxibauer Rodrigues Moncorvo quanto ao dever de prestar contas à Justiça Eleitoral relativamente ao pleito
de 2018, no qual disputou o cargo de Deputado Federal pelo PSL, a Secretaria Judiciária deste Tribunal autuou a PC n. 060361443.2018.6.21.0000, que foi remetida à Secretaria de Controle Interno e Audtoria deste Tribunal para análise (art. 52, § 6º, incs. I, II e III, da
Resolução TSE n. 23.553/17).
Posteriormente, o candidato apresentou prestação de contas referente à campanha eleitoral de 2018, que passou a constituir objeto da
presente PC n. 0600783-85.2019.6.21.0000, tendo sido ambas as ações distribuídas a minha relatoria.
Por essa razão, extingui sem resolução de mérito a PC n. 0603614-43.2018.6.21.0000, dada a ausência de interesse pela perda superveniente
do objeto da ação (art. 485, inc. VI, do CPC).
Assim, determino que a Secretaria Judiciária deste Tribunal:
1) efetue o translado das peças da PC n. 0603614-43.2018.6.21.0000 para os autos da PC n. 0600783-85.2019.6.21.0000;
2) comunique o Juiz Eleitoral da 108ª Zona de Sapucaia do Sul/RS, perante a qual o candidato possui sua inscrição eleitoral, para que
regularize sua situação de omissão no cadastro nacional de eleitores (Sistema ELO), mediante o registro da apresentação extemporânea das
contas; e
3) encontrando-se o candidato regularmente representado por advogado (ID 4296533), publique o edital a que se refere o art. 59, "caput", da
Resolução TSE n. 23.553/17 e, na sequência, envie estes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal para o exame da
contabilidade.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 4 de outubro de 2019.
Des. ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO 0602251-21.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602251-21.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VANESCA SUZANA DIAS DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, VANESCA SUZANA DIAS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
Vistos.
Decorreu o prazo do edital de citação Id. 4123433 sem que a candidata apresentasse a prestação de contas.
Ante o exposto, dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 7 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
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PROCESSO 0602217-46.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602217-46.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, FERNANDA BISKUP, CESAR LUIS BAUMGRATZ
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Vistos.
Defiro o pedido formulado pelas partes na petição ID 4389933, concedendo-lhes o prazo derradeiro de 10 (dez) dias corridos, contados a partir
da intimação deste despacho, para manifestação e juntada de documentos relativamente ao relatório de exame técnico (ID 4298933), sob
pena de preclusão.
Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCI) para análise e emissão de
parecer conclusivo, em conformidade com o art. 72, § 3º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Intimem-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 07 de outubro de 2019.
Des. ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO 0600282-68.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600282-68.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC INTERESSADO: JOSE UELINTON ALEXANDRE, SILVIO LUIZ MATANA DA
ROSA
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR ZAUZA - RS93740
Vistos, etc.
Indefiro os requerimentos contidos na petição do ID 4392133.
A condição de Tesoureiro de SILVIO LUIZ MATANA DA ROSA, certificada no ID 23767, o qualifica como responsável pelas contas, e por essa
razão o dirigente foi incluído como parte no feito em 4.5.2018 (ID 23904), sendo indevida a exclusão requerida.
Quanto à ausência de juntada dos extratos bancários, consigno que o convênio existente entre a Justiça Eleitoral e o Banco Central do Brasil
não exime o partido de fornecer os documentos obrigatórios previstos na Resolução TSE n. 23.464/2015, a qual regulamenta o mérito das
contas de 2017 nada obstante o processamento siga o rito estabelecido na Resolução TSE n. 23.546/2017.
O art. 29, inc. V, da Res. TSE n. 23.464/2015 é expresso ao determinar que os partidos apresentem os extratos bancários compreendendo
todo o período do exercício financeiro, e no caso dos autos as partes sequer demonstraram que diligenciaram para obter a documentação
junto à instituição financeira.
Portanto, é dever da agremiação apresentar os extratos das contas bancárias que mantém.
Publique-se.
Porto Alegre, 7 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RVE N. 3-38.2019.6.21.0149 PROTOCOLO: 62462019
RELATOR(A): Desembargador-Corregedor
MUNICÍPIO: IGREJINHA ZONA: 149ª
ESPÉCIE: REVISÃO DO ELEITORADO
Interessado(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos.
Dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, retornem conclusos.
Diligências legais.
Em 07 de outubro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.

Edital
EDITAL N. 75/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foi julgado na sessão de 04.10.2019 o seguinte processo:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe PC N. 176187 - Prestação de Contas - de Candidato - Cumprimento de Sentença. Procedência:
D/C. Executado(s): Leni Thomaz Gomes, Cargo Deputado Estadual, Nº: 27456 (Adv(s) Janaina da Rosa-OAB OAB/RS 96.748, Rejane Mattos
Teixeira-OAB OAB/RS 97.647 e Tânia Regina Maciel Antunes-OAB OAB/RS 77.901). Exeqüente(s): União - Advocacia-Geral da União.
Decisão: “Por unanimidade, homologaram o acordo. ”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE
PARCELAMENTO DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. Homologação de novo acordo extrajudicial firmado entre a União e o candidato, visando à
plena quitação de débito decorrente de condenação em processo de prestação de contas de campanha. Acordo celebrado em conformidade
com os requisitos legais previstos na Lei n. 9.469/97. Homologação.
Na sessão de 07.10.2019 os seguintes processos:
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1) Embargos de Declaração Proc. Classe N. RE - 1640 - Recurso Eleitoral - Prestação de
Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Desaprovação / Rejeição das Contas - Exercício 2016. Procedência: Gramado.
Embargante(s): Progressistas - PP de Gramado, Irineu Sartori e Jaime Schaumlöffel (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). Embargado(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, desacolheram os embargos de declaração. ”. Ementa: EMBARGOS DE
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DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INVIABILIDADE. APONTADA
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO. 1. Afastada a suposta violação ao
princípio da não surpresa. Ainda que ausente oportunidade de manifestação acerca da inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei n. 9.096/95,
este Tribunal apenas se expressou sobre a aplicação do referido dispositivo porque foi expressamente provocado pela própria grei. 2.
Inexistência de qualquer omissão no acórdão. Os argumentos invocados nos declaratórios foram considerados e expressamente rejeitados
durante o julgamento. O invocado art. 2, § 3º, da Resolução TSE n. 23.472/16 não trata de retroatividade mas, sim, de mitigação do princípio
da anterioridade. Desnecessária manifestação da Corte sobre o comando regulamentar, pois periférico ao caso dos autos. No mesmo sentido,
a insurgência quanto ao enquadramento jurídico das funções glosadas nas hipóteses de autoridade deveria ter sido apresentada no momento
da instrução do feito e não agora em sede de embargos. A classificação dos cargos foi baseada em ofício do próprio Poder Executivo
Municipal, constituindo prova entendida suficiente e idônea na sentença, e também por este Tribunal. 3. Prequestionamento. O art. 1.025 do
Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade. 4. Desacolhimento.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2) Embargos de Declaração Proc. Classe. N. PC - 17374 - Prestação de Contas - de Partido Político Órgão de Direção Regional - Eleições 2016. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Adv(s) Gustavo
Morgental Soares-OAB OAB/RS 71.228, Jonathan Vargas Figueiredo-OAB OAB/RS 99.590 e Rafael Morgental Soares-OAB OAB/RS
105.182). Embargado(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração.”. Ementa: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. Os argumentos invocados nos
declaratórios foram considerados e rejeitados durante o julgamento, integrando o acórdão juntado aos autos. Configurado o inconformismo do
embargante com as conclusões do julgamento. Acórdão adequadamente fundamentado com as razões suficientes para a formação do
convencimento dos integrantes do Pleno deste Tribunal. Tentativa de rediscussão da matéria, descabida em sede de embargos de declaração.
Rejeição.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 08.10.2019. (a) Vital Cappellari Corrent , Diretor-Geral
Substituto.

Acórdãos
PROCESSO 0601962-88.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601962-88.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DILTO MARQUES NUNES DEPUTADO FEDERAL, DILTO MARQUES NUNES
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO COUSANDIER DORNELES - RS57115
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. 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 0602728-44.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602728-44.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MIRIAM MELLO DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, MIRIAM MELLO DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES 2018.
OMISSÃO DE DESPESA. MONTANTE EXPRESSIVO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
Emitido documento fiscal sem o registro da referida despesa na contabilidade. Desobediência ao aos arts. 16 e 56, inc. I, al. "g", da Resolução
TSE n. 23.553/17. A omissão de registros financeiros constitui falha grave e configura o uso de recursos de origem não identificada, ensejando
o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, conforme estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0601987-04.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601987-04.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GERMANO CABRERA MENDES DEPUTADO ESTADUAL, GERMANO CABRERA MENDES
Advogados do(a) REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238
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 0603095-68.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603095-68.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 AROLDO MEDINA DEPUTADO ESTADUAL, AROLDO MEDINA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. OMISSÃO DE DESPESAS. IMPULSIONAMENTO NA REDE SOCIAL FACEBOOK. AUSENTE DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DE CANCELAMENTO DA DESPESA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. BAIXO PERCENTUAL.
APLICADOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Apontada a omissão de registro de despesa. Emitida nota fiscal contra o CNPJ do prestador, referente a publicação de impulsionamento na
rede social Facebook. No caso, o prestador não apresentou documentação comprobatória do cancelamento da despesa. Caracterizado o
recebimento de recursos de origem não identificada, pois inviável apurar a fonte da receita utilizada para o respectivo adimplemento.
Determinado o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional
2. Falha que representa 0,77% do total de receitas declaradas pelo prestador, possibilitando a aplicação dos postulados da proporcionalidade e
da razoabilidade.
3. Aprovação com ressalvas.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0603049-79.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603049-79.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAQUEL DE PAULA VIEIRA DEPUTADO FEDERAL, RAQUEL DE PAULA VIEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA MEDEIROS - RS70934
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. DOAÇÕES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS
PÚBLICOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO.
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
1. Recebimento de valores na conta de campanha, sem a identificação do CPF ou CNPJ dos doadores, contrariando o disposto no art. 9º, § 1º,
da Resolução TSE n. 23.553/17 e inviabilizando a fiscalização da Justiça Eleitoral. Configurado o recebimento de recurso de origem não
identificada, vedação prevista no art. 34 da citada resolução.
2. Ausência de documentos comprobatórios relativos aos pagamentos de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, em contrariedade à disciplina posta nos arts. 56, inc. II, al. "c", e 63, ambos da Resolução TSE n. 23.553/17.
3. Falhas que representam 28,70% do total de receitas declaradas pelo prestador, comprometendo o volume de recursos utilizados na
campanha e prejudicando a confiabilidade das contas.
4. Desaprovação. Determinado o recolhimento dos valores irregulares ao Tesouro Nacional.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602447-88.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602447-88.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ FERNANDO ALVES SERPA DEPUTADO ESTADUAL, LUIZ FERNANDO ALVES SERPA
Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
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 0602650-50.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602650-50.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIO ROBERTO SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, MARIO ROBERTO SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS096748
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 0602802-98.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602802-98.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDISON RAUPP DEPUTADO ESTADUAL, EDISON RAUPP
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA DO LIMITE REGULAMENTAR EFETUADA POR MEIO DE DEPÓSITO
BANCÁRIO . IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 11,54% DA TOTALIDADE DA RECEITA ARRECADADA. RECOLHIMENTO DA
QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
Doação financeira recebida de pessoa física, em valor acima de R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica,
em contrariedade ao disposto no art. 22, inc. I, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/17. Circunstância que caracteriza o recurso como de origem
não identificada e enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 34, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602934-58.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602934-58.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VILMAR ALCENO FANK DEPUTADO FEDERAL, VILMAR ALCENO FANK
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. 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 0602475-56.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602475-56.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES DEPUTADO ESTADUAL, LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES
Advogado do(a) REQUERENTE: MAREANA DE SOUZA LIMA - RS101281
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS
RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBAS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). FALHAS QUE REPRESENTAM 25,46% DOS VALORES AUFERIDOS NA CAMPANHA.
RECOLHIMENTO DA QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
1. Despesas adimplidas com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) realizadas em desacordo com o
disposto na legislação eleitoral, uma vez que não foi demonstrada a emissão de cheque nominal para pagamento dos gastos. A Resolução
TSE n. 23.553/17 prevê que a comprovação de gastos eleitorais deverá ser feita por meio de documento fiscal idôneo, emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, contendo a data de lançamento, a descrição detalhada, o valor da operação e, ainda,
a identificação do emitente e do destinatário (ou dos contraentes) pelo nome/razão social, CPF/CNPJ, e endereço. No caso, parte das
despesas analisadas, referentes a serviços de panfletagem, atividade que não requer especialização a demandar a contratação de empresa,
pode ser comprovada pelos documentos juntados , sobretudo por tratar-se de quantias modestas, não sendo perceptível gasto atípico que
desborde dos valores comumente observados na espécie. Havendo a comprovação do emprego da verba pública dentro das hipóteses
permitidas para dispêndio de tais recursos, descabe a imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional.
2. Ao contrário, persistência de gasto efetuado com recursos públicos sem a equivalente documentação comprobatória, relativo ao desconto de
cheque não declarado como meio de pagamento de compromisso de campanha. Circunstância que enseja o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
3. Falhas que correspondem a 25,46% da movimentação de campanha. Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602163-80.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602163-80.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, ALICE CARVALHO DA SILVA DOS
SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
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 0602586-40.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602586-40.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 IVAN SERGIO FELONIUK DEPUTADO ESTADUAL, IVAN SERGIO FELONIUK
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. IRREGULARIDADE REFERENTE AO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
FALHA CORRESPONDENTE A 22,2% DO MONTANTE AUFERIDO PELO PRESTADOR NA CAMPANHA ELEITORAL. RECOLHIMENTO DA
QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
A utilização na própria campanha eleitoral de recursos públicos derivados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinados a
impulsionar candidatura feminina, bem como a ausência de demonstração do emprego dessas verbas em benefício da candidata, caracterizam
falha de natureza grave, que compromete a regularidade das contas e impede a sua aprovação, ensejando o dever de recolhimento da quantia
envolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 77, inc. III, c/c o art. 82, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602311-91.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602311-91.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONEL GARIBALDI DEPUTADO ESTADUAL, LEONEL GARIBALDI
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES MG139537
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PRELIMINAR AFASTADA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. MÉRITO. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FINANCIAMENTO COLETIVO. BAIXO PERCENTUAL EM CONFRONTO À
TOTALIDADE DAS RECEITAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Afastada preliminar de apresentação de novos documentos, após parecer conclusivo e manifestação ministerial. Ocorrida a preclusão
consumativa da faculdade de o candidato praticar o ato de juntada de novos documentos, restando inviabilizado o retrocesso do trâmite
processual.
2. Segundo dispõe o parágrafo único do art. 25 da Resolução TSE n. 23.553/17, em havendo conta intermediária para a captação de doações
por financiamento coletivo, a instituição arrecadadora, ao efetuar o repasse dos respectivos recursos à conta bancária da campanha eleitoral
do candidato ou do partido político, deve identificar, individualmente, os doadores relativos ao crédito na conta bancária do destinatário final.
3. A falta de identificação do doador, como exigido pela norma de regência, implica a caracterização dos recursos como de origem não
identificada, devendo o valor correspondente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme dicção do art. 34, caput e § 1º, inc. II, da Resolução
TSE n. 23.553/17.
4. Falha que correspondeu a 0,62% das receitas destinadas ao financiamento da campanha, circunstância que atrai o juízo de aprovação com
ressalvas.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602135-15.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602135-15.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARILISE GARCIA DEPUTADO FEDERAL, MARILISE GARCIA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. ALEGADA OMISSÃO DE RECEITAS. SERVIÇOS
CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADO GASTO DE CAMPANHA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
Registro de despesas com prestação de serviços advocatícios e contábeis. Honorários referentes a processos jurisdicionais não são
considerados gastos eleitorais de campanha, de acordo com as diretrizes normativas da Resolução TSE n. 23.553/17. No contexto, o
lançamento de despesas com a contratação de advogado e de contador para atuação em processo judicial contencioso, sem o registro dos
recursos correspondentes para sua quitação, não compromete a regularidade das contas.
Aprovação com ressalvas.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602648-80.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602648-80.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADRIANA TEREZINHA MACHADO DA SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, ADRIANA TEREZINHA
MACHADO DA SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS096748
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 0601997-48.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601997-48.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 IVANOR PEDRO SCHNEIDER DEPUTADO ESTADUAL, IVANOR PEDRO SCHNEIDER
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA SCHNEIDER - RS75322, VANUSA SCHNEIDER - RS75321
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 0602038-15.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602038-15.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MOISES DA SILVA BARBOZA DEPUTADO FEDERAL, MOISES DA SILVA BARBOZA
Advogado do(a) REQUERENTE: LILIANI ADAMI CAFRUNI - RS75880
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. 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 0602204-47.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602204-47.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EVANDRO SPERANZA DEPUTADO ESTADUAL, EVANDRO SPERANZA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE GASTOS. DESOBEDIÊNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 40, 56, INC. II,
AL. ¿C¿, E 63 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. RECURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE REPRESENTANDO 19,03% DOS VALORES
MOVIMENTADOS. RECOLHIMENTO DA QUANTIA AO TESOURO NACIONAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ENVIO DA CÓPIA DOS
PRESENTES AUTOS ELETRÔNICOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PARA APURAÇÃO CRIMINAL DE EVENTUAL PRÁTICA DO
DELITO PREVISTO NO ART. 354-A DA LEI N. 4.737/1965. DESAPROVAÇÃO.
Pagamento de despesas com recursos do Fundo Partidário mediante cheque, sem informação da contraparte beneficiária relativamente aos
fornecedores. Não comprovada a utilização dessa verba por meio de documentos idôneos. Falha grave, pois se refere a despesas pagas com
recursos públicos e em percentual relevante (19,03%) sobre o total de receita declarada. Recolhimento do montante irregular ao Tesouro
Nacional. Deferido, ainda, o pedido de envio da cópia dos presentes autos eletrônicos ao Ministério Público Eleitoral com atribuição junto ao
primeiro grau de jurisdição, para apuração criminal de eventual prática do delito previsto no art. 354-A da Lei n. 4.737/1965, conforme prevê o
art. 85, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602987-39.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602987-39.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GETULIO LEMES FONTOURA DEPUTADO ESTADUAL, GETULIO LEMES FONTOURA
Advogados do(a) REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238
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 0602553-50.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602553-50.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ODIL REINALDO FERREIRA OURIQUES DEPUTADO ESTADUAL, ODIL REINALDO FERREIRA
OURIQUES
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DE DESPESA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
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FINANCIAMENTO CAMPANHA (FEFC). FALHA QUE REPRESENTA 20,20% DA TOTALIDADE DOS VALORES ARRECADADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO DA QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
1. Irregularidade no pagamento de despesa com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Expressa determinação
no sentido de que o aludido recurso público seja utilizado mediante cheque nominal ou transferência eletrônica. Apresentado, tão somente, um
contrato de prestação de serviços e um recibo de pagamento, documentação que não atesta a confiabilidade das contas, em virtude da
ausência de prova segura de que o valor foi repassado à pessoa física indicada, providência que somente estaria suprida mediante
apresentação de cópia de cheque nominal ou de recibo de transferência eletrônica entre contas com indicação do beneficiário.
2. A Resolução TSE n. 23.553/17 estabelece que os gastos financeiros somente podem ser realizados por cheque nominal, transferência
bancária ou débito em conta, não bastando que o prestador informe o destinatário de uma despesa específica ou apresente recibo de
pagamento e contrato de prestação do serviço. O gasto deve ser feito por meio de operações que permitam à Justiça Eleitoral verificar se os
recursos financeiros efetivamente foram entregues aos credores informados
3. Não comprovada a despesa adimplida com recurso público, deve a quantia correspondente ser recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 82, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/17. Falha que representa 20,20% da totalidade dos valores arrecadados na campanha.
4. Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602883-47.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602883-47.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 NUBIA DA SILVA DUARTE DEPUTADO ESTADUAL, NUBIA DA SILVA DUARTE
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, FERNANDA VIEIRA CRUZ - RS101800, BRUNA SANTOS DA
COSTA - RS107863
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.

Pautas
PROCESSO 0602285-93.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602285-93.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO MARIA FAGUNDES DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL, JOAO MARIA FAGUNDES
DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602963-11.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602963-11.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRA REGINA PICOLI OSTROVSKI DEPUTADO FEDERAL, SANDRA REGINA PICOLI
OSTROVSKI Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO ANTONIO DALLAGNOL - RS90344 Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO ANTONIO
DALLAGNOL - RS90344
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602980-47.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602980-47.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTONIA ELISABETH POETA KROB DEPUTADO ESTADUAL, ANTONIA ELISABETH POETA
KROB Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374 Advogados do(a)
REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
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Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0603658-62.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603658-62.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: VOLMIR MANOEL DOS SANTOS, ELEICAO 2018 VOLMIR MANOEL DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602510-16.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602510-16.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCIO CRISTIANO PRADO DE FREITAS DEPUTADO FEDERAL, MARCIO CRISTIANO
PRADO DE FREITAS Advogado do(a) REQUERENTE: VALDIR FLORISBAL JUNG - RS59979B Advogado do(a) REQUERENTE: VALDIR
FLORISBAL JUNG - RS59979B
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602906-90.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602906-90.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRO RICARDO CAREY MACHADO DEPUTADO ESTADUAL, SANDRO RICARDO CAREY
MACHADO Advogado do(a) REQUERENTE: AIDA CORETI DA SILVA NUNES - RS97923 Advogado do(a) REQUERENTE: AIDA CORETI DA
SILVA NUNES - RS97923
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602434-89.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602434-89.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELGIANE DE FATIMA MACHADO LAGO DEPUTADO FEDERAL, ELGIANE DE FATIMA
MACHADO LAGO Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374 Advogados
do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0600006-03.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600006-03.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Canoas
Polo Ativo: AUTOR: MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND Advogados do(a) AUTOR: LUIZ GERALDO TELESCA MOTA - RS5894,
LAURA LEAL TELESCA MOTA - RS98790, FABRICIO ZAMPROGNA MATIELO - RS30729
Polo Passivo: RÉU: NEREU CRISPIM Advogados do(a) RÉU: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, ARTUR EDUARDO JARZINSKI
ALFARO - RS80493
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
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PROCESSO 0602865-26.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602865-26.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 TARCISIO JOAO ZIMMERMANN DEPUTADO ESTADUAL, TARCISIO JOAO ZIMMERMANN
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA PIARDI DOS SANTOS - RS49678 Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA PIARDI DOS
SANTOS - RS49678
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602631-44.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602631-44.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROBERTO FANTINEL DEPUTADO ESTADUAL, ROBERTO FANTINEL Advogados do(a)
REQUERENTE: SAMUEL SGANZERLA - RS87744, MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARIANA STEINMETZ - RS91425, MARILUZ
COSTA - RS103396 Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL SGANZERLA - RS87744, MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARIANA
STEINMETZ - RS91425, MARILUZ COSTA - RS103396
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602894-76.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602894-76.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ARLINDO BONETE PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, ARLINDO BONETE PEREIRA Advogado
do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602588-10.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602588-10.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE CARLOS CLAUDINO DEPUTADO ESTADUAL, JOSE CARLOS CLAUDINO Advogado
do(a) REQUERENTE: VAGNER STOFFELS CLAUDINO - RS81332 Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNER STOFFELS CLAUDINO RS81332
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0603102-60.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603102-60.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANA PIRES DA SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, FABIANA PIRES DA SILVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM RS108686
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
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PROCESSO 0602644-43.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602644-43.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEANDRO GONCALVES VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL, LEANDRO GONCALVES VIEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS096748 Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS096748
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602704-16.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602704-16.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTONIO ARLAN BRUM NUNES DEPUTADO FEDERAL, ANTONIO ARLAN BRUM NUNES
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS
FIGUEIREDO - RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602224-38.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602224-38.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARELI LERNER VOGEL DEPUTADO ESTADUAL, MARELI LERNER VOGEL Advogado do(a)
REQUERENTE: FABIO ANDRE GISCH - RS71942 Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO ANDRE GISCH - RS71942
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602825-44.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602825-44.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SILMAR FERNANDO GABRIEL DEPUTADO ESTADUAL, SILMAR FERNANDO GABRIEL
Advogados do(a) REQUERENTE: NELSON WINCKLER JUNIOR - RS73248 Advogados do(a) REQUERENTE: NELSON WINCKLER JUNIOR
- RS73248
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0603397-97.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603397-97.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JEOVA DA LUZ CORREA DEPUTADO ESTADUAL, JEOVA DA LUZ CORREA Advogados do(a)
REQUERENTE: GABRIELA KERBER TOSI - RS84876, KARINE RIGON SILVA - RS072107, RUDINEI CORREA MEDEIROS - RS73036
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA KERBER TOSI - RS84876, KARINE RIGON SILVA - RS072107, RUDINEI CORREA
MEDEIROS - RS73036
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
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PROCESSO 0602884-32.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602884-32.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSANGELA DORNELLES DEPUTADO ESTADUAL, ROSANGELA DORNELLES Advogados
do(a) REQUERENTE: JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, BRUNA SANTOS DA COSTA - RS107863, FERNANDA VIEIRA CRUZ RS101800 Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDA VIEIRA CRUZ - RS101800, JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, BRUNA SANTOS
DA COSTA - RS107863
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602858-34.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602858-34.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS ALEXANDRE GONCALVES DEPUTADO FEDERAL, CARLOS ALEXANDRE
GONCALVES Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK RS107055
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0603426-50.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603426-50.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PEDRO HOMERO STEIN DEPUTADO ESTADUAL, PEDRO HOMERO STEIN Advogado do(a)
REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0601969-80.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601969-80.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCIO REGINALDO BITENCOURT DA CRUZ DEPUTADO ESTADUAL, MARCIO REGINALDO
BITENCOURT DA CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO CESAR GARCIA ROSADO - RS30811 Advogado do(a) REQUERENTE:
PAULO CESAR GARCIA ROSADO - RS30811
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602165-50.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602165-50.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PALOMA DE FREITAS DAUDT DEPUTADO FEDERAL, PALOMA DE FREITAS DAUDT
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS
FIGUEIREDO - RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
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PROCESSO 0602576-93.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602576-93.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIO ANTONIO MANFRO DEPUTADO ESTADUAL, MARIO ANTONIO MANFRO Advogados
do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397 Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA RS110397
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0601949-89.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601949-89.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE EDISON MARTINS MAMBRUM DEPUTADO ESTADUAL, JOSE EDISON MARTINS
MAMBRUM Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTINA LOREN VIEIRA ROSA - RS34716 Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTINA
LOREN VIEIRA ROSA - RS34716
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602460-87.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602460-87.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDUARDO NEVES DO AMARANTE DEPUTADO ESTADUAL, EDUARDO NEVES DO
AMARANTE Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971 Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GILNEI DA
COSTA - RS82971
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de outubro de 2019. (a) Vital Cappellari Corrent - DiretorGeral Substituto.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 49-57.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 203762017
RELATOR(A): RAFAEL DA CÁS MAFFINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016
Interessado(s): PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, ADALBERTO LUIZ FRASSON e CORA MARIA TEIXEIRA CHIAPPETTA
(Adv(s) Lucas Couto Lazari OAB/RS 84.482)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Órgão Regional do Partido Comunista do Brasil - PC do B, pertinentes ao exercício financeiro de 2016,
com decisão transitada em julgado que aprovou as contas com ressalvas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Após o indeferimento do pedido de aplicação do art. 55-D da Lei n. 13.831/2019 (fl.264), em face da declaração de inconstitucionalidade do
referido dispositivo nos autos do processo RE n. 35-92, a agremiação foi intimada a manifestar-se a respeito da abrangência do pedido de
parcelamento da petição de fls. 257/258.
Em 30.09.19 o prazo transcorreu sem manifestação do partido (certidão de fl.271).
Decido.
Considerando o decurso do prazo atinente ao parcelamento do débito e tendo em vista o cumprimento das providências elencadas no art. 60,
da Res. TSE 23.546/2017 (fls. 248/249 e 252/253), determino a remessa das peças necessárias à Advocacia-Geral da União para as
providências pertinentes à cobrança do título judicial.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Porto Alegre, 7 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

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, 09 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 189, Página: 20

RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE: RE Nº 8-22.2019.6.21.0000
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA
Requerente(s): MARCEL VALNIR KNAK (Adv(s) Ana Paula Medina Konzen OAB/RS 55.671, Angeline Kremer Grando OAB/RS 110.255,
Antonio Kraide Kretzmann OAB/RS 90.055, Cristhian Homero Groff OAB/RS 95.877, Daniela Foiato Michel OAB/RS 112.342, Elisa Santini
Serafim OAB/RS 92.113, Fabiane Maura Hunnig Consalter OAB/RS 105.034, Guilherme Flores Klafke OAB/RS 98.806, Guilherme Valentini
OAB/RS 54.207, Kellen Eloisa dos Santos OAB/RS 88.596, Manuela Braga OAB/RS 62.024, Marco Antonio Borba OAB/RS 23.680, Maria
Cristina Becker de Carvalho OAB/RS 89.821 e Sandro Eduardo Grooders OAB/RS 97.069)
Requerido(s): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE SANTA CRUZ DO SUL e GUIOMAR ROSSINI MACHADO
Vistos, etc.
1. MARCEL VALNIR KNAK, com fundamento no art. 276, I, “a” do Código Eleitoral, interpõe recurso especial (fls. 74-80v) contra despacho
monocrático (fl. 58) que, nos autos do processo em epígrafe, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art.
485, VI, ambos do CPC, porquanto a parte apresentou petição por meio físico, enquanto a normativa vigente para propositura das demandas
autuadas sob a classe PET, neste Tribunal, deve ocorrer pelo Processo Judicial Eletrônico. Irresignado apresentou embargos de declaração
(fls. 63/64v) que foram conhecidos para dar parcial acolhimento, apenas para integrar ao despacho monocrático atacado a determinação de
disponibilização dos autos físicos para eventual peticionamento eletrônico pela parte interessada.
Em seu recurso o recorrente ampara suas razões no §2º, do artigo 4º da Resolução do TRE-RS 273/2016. Sinala que o referido artigo
determina a conversão da demanda em meio eletrônico, não havendo previsão para a extinção do feito sem julgamento de mérito, fato que
ocasionaria prejuízo ao recorrente diante dos efeitos da decadência do direito em discussão, nos termos do §2º do artigo 1º da Resolução TSE
nº 22.610/2007 do TSE.
Assevera que, se confirmado o julgamento do feito sem resolução de mérito, haveria violação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade com perda de direito legítimo em face de exigência formal e, por fim, aduz que a decisão viola o artigo 4º do CPC.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimadas e a irresignação é regular e
foi aforada tempestivamente, por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
O recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos
Tribunais.
No presente caso, os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos nos autos e expostos, de modo claro,
no sentido de que a previsão legal vigente, nesta Justiça, é a de que as partes utilizem exclusivamente o Processo Judicial Eletrônico para
peticionamento, com situações excepcionais que não dão arrimo a tese recursal.
Não há a alegada violação ao direito da parte, pois o sistema de peticionamento eletrônico é de conhecimento notório no meio jurídico, com
trabalho árduo das instituições envolvidas no processo de forma a propiciar a mais ampla divulgação da ferramenta e facilitar o acesso e o uso
pelos procuradores.
A parte também não produziu nenhum elemento de prova acerca da indisponibilidade do sistema, circunstância que poderia ser avaliada e
justificaria a impossibilidade de acesso ao sistema.
A insurgência limitou-se aos argumentos já abordadas nos autos, com revolvimento da pretensão, o que é defeso em sede de recurso especial,
conforme proclama o enunciado da Súmula n. 24 do c. TSE1.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 07 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE: RE N. 37-10.2017.6.21.0011
RELATOR: ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE PARTIDO POLÍTICO – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO
2016 - DESAPROVAÇÃO/REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE PORTÃO (Adv(s) Felipe Menegotto OAB/RS 74.569)
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
1. MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE PORTÃO e o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, ambos com fundamento no art.
121, § 4º, I da Constituição Federal e 276, I, “a”, do Código Eleitoral, interpõem recursos especiais (fls. 294/306 e fls. 309/315) contra acórdão
deste Tribunal Regional Eleitoral (fls. 244/248v) que, nos autos do processo em epígrafe, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar a penalidade de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário.
O Acórdão restou assim ementado:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA. AFASTADA A PENALIDADE DE
SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Apelo não conhecido no que
concerne à vedação imposta aos doadores exercentes de cargo demissível ad nutum. Não tendo a sentença reconhecido a utilização de
recursos oriundos de fonte vedada, resta caracterizada a ausência de interesse recursal da agremiação no ponto em questão. 2. Recebimento
de contribuições que não transitaram pela contacorrente e depósitos não identificados nos extratos bancários. 2.1. A ausência de trânsito na
conta bancária da agremiação sinaliza a ocorrência de utilização de valores à margem da conta-corrente, em desacordo com o disposto no art.
4º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/15, caracterizando o recebimento de recurso de origem não identificada. 2.2. Depósitos sem
identificação nos extratos bancários.
Infringência ao art. 7º da Resolução TSE n. 23.464/15. A relação de doadores apresentada pela grei partidária não é suficiente para suprir a
ausência de indicação do doador nos extratos bancários, porquanto se trata de documento produzido internamente pelo partido, ao passo que
a identificação do contribuinte deve ocorrer na própria operação bancária, conforme previsto na legislação que regula a matéria.
3. Falhas que representam 53,11% do total dos recursos arrecadados pela agremiação, impossibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para afastar o juízo de reprovação. Recolhimento ao Tesouro Nacional. Multa fixada em 10% do valor
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irregular. Afastada a penalidade de suspensão de quotas do Fundo Partidário, de aplicação somente durante a instrução do feito. 4. Parcial
provimento.
Opostos embargos de declaração (fls. 252/261 e 264/268), foram os mesmos conhecidos e rejeitados, conforme a ementa que segue:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLA OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. TENTATIVA
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Os aclaratórios servem para afastar obscuridade, contradição ou
omissão, assim como sanar erro material que emerge do acórdão, nos termos do art. 275, caput, do Código Eleitoral c/c o art. 1.022 do Código
de Processo Civil. 2. Dos embargos da agremiação. 2.1. Fonte vedada. Falha não reconhecida pelo juiz de primeira instância, tampouco
acolhida pelo acórdão, em razão da falta de interesse recursal. 2.2. Recursos de origem não identificada. As razões que levaram à
desaprovação da contabilidade estão devidamente debatidas e a solução apontada apresenta pertinência com a legislação e a jurisprudência
eleitorais. 3. Dos embargos do Ministério Público. Oposição contra acórdão que deixou de aplicar a suspensão do recebimento das quotas do
Fundo Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral, sanção cabível quando do recebimento de recursos de origem não
identificada. Argumentação que revela divergência quanto ao entendimento adotado pelos julgadores. O acórdão combatido apresentou
fundamentação com as razões suficientes da formação do convencimento desta Corte, em consonância com as decisões do TSE. 4.
Oposições com nítida tentativa de rediscussão da matéria fático jurídica debatida nos autos, hipótese não abrigada por essa espécie recursal.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 5. Inexistência de vícios a serem sanados. Rejeição de ambos os embargos de
declaração.
O MDB de Portão sustenta que seus doadores foram devidamente identificados em documento produzido e juntado pela agremiação antes do
encerramento da instrução – documento este não impugnado pelo Ministério Público Eleitoral – e que tal procedimento tem arrimo na aplicação
subsidiária dos artigos 320, 321 e 345 do CPC, dispositivos que, também, teriam sido violados. Argui contradição no entendimento adotado por
este tribunal quanto às doações oriundas de detentores de mandatos eletivos, ensejando violação expressa da Lei 13.488/2017. Refere que o
estatuto do partido obriga a doação por parte de seus integrantes, que a lei não veda tais contribuições e que o entendimento acerca da
vedação de contribuições de filiados decorre de construção jurisprudencial, circunstância que encontrou solução com a edição da Lei
13.165/15. Destaca a natureza jurídica dos cargos discriminados no relatório apresentado e o entendimento quanto ao conceito de autoridade
pública.
O Ministério Público Eleitoral alega em seu recurso que, a aplicação de forma mitigada da sanção prevista no art. 36, I, da lei n. 9.096/95 e art.
47, II, da Resolução TSE 23.464/15, nos casos em que reconhecido o recebimento de recursos de origem não identificada, poderá esvaziar o
comando sancionatório, retirando-lhe toda e qualquer força de reprimenda ao ilícito praticado pela agremiação partidária.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: as partes encontram-se legitimadas e as irresignações são regulares
e foram aforadas tempestivamente. Por isso, conheço dos recursos e passo a analisá-los.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
Nessa senda, esta via não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito em que as
abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
Inicialmente, destaco que o processamento das contas partidárias possui normas próprias, em que a ampla defesa e o contraditório estão
assegurados, e a preclusão dos atos é decorrência lógica do andar processual sob pena de levar o feito a uma tramitação interminável.
Por isso, não há falar em violação das disposições processuais dos artigos 320 e 321 do CPC, porquanto a legislação específica das contas
eleitorais estabelece a forma de processamento das contas, sendo incompatível com a previsão das mencionadas normas processuais.
Quanto aos documentos referidos pelo prestador como prova de seus argumentos, estes não se enquadram no conceito de documentos novos
e não ensejam a aplicação do artigo 345 do CPC.
No tocante às alterações trazidas pela Lei 13.488/17, estas devem respeitar ao princípio do tempus regit actum e são aplicáveis apenas aos
exercícios financeiros subsequentes a sua promulgação, de forma a preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões do Tribunal
referentes ao um mesmo espaço cronológico. Nesse sentido, é o posicionamento do c. TSE com respaldo da Súmula nº 30/TSE1:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2013. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
ALTERAÇÕES NO CAPUT DO ART. 37 DA LEI 9.096/95 SÓ SE APLICAM AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E SEGUINTES. PROVIMENTO. 1.
Autos recebidos no gabinete em 21/3/2017. 2. As mudanças introduzidas pela Lei 13.165/2015 ao art. 37 da Lei 9.096/95 - em especial a
retirada de suspensão de cotas do Fundo Partidário - são regras de direito material e não se aplicam às prestações de contas partidárias de
exercícios anteriores, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá
provimento para determinar que o TRE/SC aplique as sanções por rejeição de contas de acordo com o art. 37 da Lei 9.096/95, com texto
anterior à Lei 13.165/2015.(TSE - RESPE: 939720146240000 Florianópolis/SC 63282016, Relator: Min. Antonio Herman De Vasconcellos E
Benjamin, Data de Julgamento: 23/03/2017) (destaquei)
No tocante a alegação de que o estatuto do partido obriga a contribuição financeira de seus filiados, tal regramento, emanado de pessoa
jurídica de direito privado, vincula somente a seus filiados, aproximando-se mais da noção de contrato de maneira a incidir a Súmula nº 32 do
TSE2.
Quanto ao conceito do termo “autoridade”, destaco que no julgamento da Consulta n. 1428 (Resolução TSE n. 22.585/07), o TSE estabeleceu
não ser permitido aos partidos políticos receber doações ou contribuições de titulares de cargos demissíveis ad nutum de chefia ou direção da
Administração direta ou indireta. Ademais, a prova a cerca da natureza dos cargos ocupados não é mais possível em sede de recurso especial,
sendo inviável tal abordagem nesta fase.
Com efeito, os argumentos trazidos no recurso especial foram já analisados e discutidos anteriormente por ocasião do julgamento do recurso
neste Regional, não se podendo deixar de sinalar que o acórdão atacado trouxe manifestação consistente e fundamentada acerca da prova
produzida, não se sustentando a alegação do MDB de Portão, de que os doadores foram devidamente identificados. O acórdão é transparente
ao referir, in verbis:
(…) a relação de doadores apresentada pela grei partidária não é suficiente para suprir a ausência de indicação do doador nos extratos
bancários, porquanto se trata de documento produzido internamente pelo partido, ao passo que a identificação do contribuinte de ocorrer na
própria operação bancária (grifei), conforme previsto na legislação bancária.(…).
A irresignação do MDB de Portão, quanto a contradição no entendimento adotado por este tribunal, no que se refere as doações oriundas de
detentores de mandatos eletivos, também não encontra arrimo. O juízo de primeiro grau não fundamentou sua decisão nesse ponto, assim
como, em segunda instância a questão não foi acolhida pelo acórdão em razão da falta de interesse processual.
Quanto ao recurso especial interposto pelo Órgão Ministerial, tenho que possui o condão de prosperar, visto que foi dada a aplicação de
dispositivo legal expresso para fato reconhecido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, de modo a atenuar os efeitos de sanação do art. 36,
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inc. I, da Lei dos Partidos Políticos reproduzida pelo art. 47, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/15 para ocasiões em que haja recebimento de
recursos de origem não identificada. Nesse sentido, impõe-se manifestação do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao status de matéria de
ordem pública e o pelo entendimento do Tribunal ad quem quanto a suspensão de cotas do Fundo Partidários que somente seria aplicável
durante a instrução do feito.
Dessa forma, admito o presente recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, com fundamento no art. 276, I, “a”, do Código
Eleitoral e não admito o recurso especial de MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE PORTÃO.
Intime-se MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE PORTÃO para que, querendo, no prazo de três dias, apresente suas
contrarrazões ao recurso especial
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 07 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1637-07.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 417692014
RELATOR(A): JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): ANTÔNIO ARILENE PEREIRA, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 1477 (Adv(s) Julyana Vaz Pinto OAB/RS 80.238)
Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato ÂNTONIO ARILENE PEREIRA, ao cargo de deputado federal, pertinentes ao
pleito de 2014, com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência de
recebimento de recursos de origem não identificada.
Após o trânsito em julgado do Acórdão, houve a homologação de acordo extrajudicial firmado entre o candidato e a Advocacia Geral da União.
Agora, aportou ao feito manifestação da AGU indicando a quitação integral da dívida, conforme extrato acostado do Sistema de Gestão de
Recolhimento da União - SISGRU (fls. 472-476).
Ciente da comunicação.
Providencie-se as anotações pertinentes.
Nada havendo a ser provido, arquive-se o processo.
Publique-se.
Porto Alegre, 7 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO SEI - N. 0006683-57.2019.6.21.8000
Processo SEI – n. 0006683-57.2019.6.21.8000
Despacho P - doc. SEI n. 0161802
Rh.
De acordo.
Revogo a Instrução Normativa TRE-RS P n. 13/2009, determinando a adoção da Instrução Normativa TCU n. 67/2011, no âmbito da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul.
À Diretoria-Geral para conhecimento e providências.
Porto Alegre, 03 de outubro de 2019.
DESA. MARILENE BONZANINI,
Presidente.

Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 251, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM
CONFORMIDADE COM O ART. 36, INCISO I, DA LEI N. 8.112.1990, E CONSIDERANDO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO
PROCESSO SEI N. 0007200-62.2019.6.21.8000,
RESOLVE,
Art. 1º Remover, de ofício, em caráter definitivo, a servidora FABIANA DEL FABRO, Analista Judiciário, Área Judiciária, da Central de
Atendimento ao Eleitor de Santa Maria/RS para a 87ª Zona Eleitoral – Tupanciretã/RS, a contar de 08 de outubro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA CONJUNTA P-CRE N. 3, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
DETERMINA A CONVERSÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE EM SUPORTE FÍSICO PARA O MEIO DIGITAL, NO ÂMBITO
DAS ZONAS ELEITORAIS E NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL E O CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, 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;
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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 ainda a necessidade de racionalização da utilização dos recursos orçamentários pelos órgãos da Justiça Eleitoral,
RESOLVEM:
Art. 1º Determinar a conversão dos processos judiciais em suporte físico (autos em papel) em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral e nas
Zonas Eleitorais para o meio digital, para fins de tramitação e realização de atos judiciais exclusivamente por meio do sistema do Processo
Judicial Eletrônico (PJe).
Art. 2º A coordenação, orientação e padronização do trabalho de conversão do suporte dos processos em meio físico para o digital competirão
à Secretaria Judiciária em relação aos processos em trâmite na segunda instância e à Corregedoria Regional Eleitoral, aos da primeira
instância.
Art. 3º Competirá aos respectivos cartórios eleitorais, na primeira instância e à Secretaria Judiciária, por força própria, a digitalização dos
respectivos processos físicos em trâmite, observados os critérios de padronização fixados nesta Portaria.
Parágrafo único. Força de trabalho adicional poderá ser requerida a fim de atender à proporcionalidade do acervo de processos eleitorais
físicos existentes nas primeira e segunda instâncias.
Art. 4º O cronograma de digitalização dos processos físicos judiciais observará critérios objetivos e o cronograma de implantação da Resolução
TSE n. 344/2019 e será divulgado pela Secretaria Judiciária e pela Corregedoria Regional Eleitoral, conforme a respectiva competência.
Art. 5º Somente poderão ser digitalizados os processos judiciais cujo ao menos um representante processual de cada parte já esteja
cadastrado no PJe, para fins de permitir a realização de futuras intimações pelo sistema.
Parágrafo único. A representação do Ministério Público Eleitoral, da União e da Defensoria Pública da União se dará com cadastramento dos
respectivos usuários pelos próprios órgãos e pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 6º Constatando-se que a parte não possui representante processual cadastrado no PJe, a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral,
conforme a respectiva competência, intimará, de ofício, a parte e seus representantes, por meio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral para que realize o cadastramento no sistema no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 7º Constatando-se o requisito do art. 5º ou atendida a intimação do art. 6º, a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral certificará a
condição nos respectivos autos físicos.
Art. 8º Os processos físicos judiciais deverão ser digitalizados integralmente, na ordem sequencial das folhas e de seus respectivos anexos ou
apensos, observando-se a identificação do processo original.
Parágrafo único. Os documentos cuja digitalização ou conversão para o formato devido seja tecnicamente inviável ficarão depositados no local
de tramitação do processo, à disposição do juízo, das partes e demais interessados, até o trânsito em julgado na Secretaria, se processo de
competência originária, ou no Cartório Eleitoral, ou em caso de recurso para superior instância, oportunidade em que serão definitivamente
arquivados, se dispensado seu encaminhamento em conjunto com os autos principais/eletrônicos, a critério do magistrado.
Art. 9º Não serão digitalizados e inseridos no PJe os processos:
I – judiciais que estiverem conclusos para julgamento do mérito, ou com decisão ou acórdão proferido, independentemente da publicação do
ato;
II – da classe Prestação de Contas que tiverem informação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas;
III – Os inquéritos policiais e demais procedimentos criminais diversos enquanto não implementada a capacidade instrumental para postulação
no sistema pela autoridade policial e definida a categorização e resguardo do sigilo aos documentos com visualização restrita, conforme
definição dada pelo magistrado.
Parágrafo único. O processo que se enquadrar nas hipóteses dos incisos deverá ser digitalizado em caso de apresentação de recurso para a
instância superior ou no caso de recebimento da denúncia.
Art. 10. A digitalização dos processos físicos compreenderá as seguintes fases:
I – preparação dos autos a serem digitalizados, por meio da desmontagem do processo, da reparação das folhas danificadas e da
higienização, retirando-se eventuais clipes, grampos, bilhetes, lembretes, cópias de papéis grampeados na capa, dentre outros;
II – digitalização do processo em formato PDF, observando-se o tamanho máximo de 10 MB (megabytes) por arquivo, resolução máxima de
200 DPI’s (pontos por polegada), padrão preto e branco, salvo os documentos coloridos, que deverão ser capturados com a configuração de
escala de tons de cinza;
III – conversão dos arquivos com formato de áudio e vídeo armazenados em mídia serão convertidos para os formatos mpeg, ogg, mp4,
quicktime, vorbis ou outro que venha a ser adotado pelo PJe, bem como fragmentados, caso ultrapassem o limite do sistema;
IV – verificação, validação da digitalização e remontagem do processo;
V – gravação dos arquivos digitais em pasta na rede interna da Justiça Eleitoral, identificado com a numeração conferida aos autos físicos
originais, salvo os documentos que por sua natureza sigilosa e controle de visualização deverão ser armazenados em repositório digital seguro
com acesso controlado.
Art. 11. O cadastramento dos autos digitalizados no PJe adotará como referência o número a eles conferido pelo CNJ, preenchendo-se o
campo de processo de referência com os dados do processo digitalizado.
Parágrafo único. As unidades serão responsáveis pelo cadastramento e pela inserção dos respectivos arquivos digitais no Sistema PJe,
realizando o peticionamento inicial interno e informando no documento os dados do processo digitalizado, do cadastramento previsto no art. 5º
e da data da digitalização.
Art. 12. Finda a distribuição dos autos no PJe, o Cartório Eleitoral ou a Secretaria Judiciária, de ofício, providenciará a intimação das partes e
dos advogados para que verifiquem a conformidade dos processos eletrônicos no prazo de 10 (dez) dias, quando poderão suscitar eventual
desconformidade do processo eletrônico com o físico.
§ 1º Quando o processo contiver mais de uma parte, o referido prazo será comum.
§ 2º Quando o Ministério Público Eleitoral atuar como parte, ou nos casos de representação da União ou de assistência pela Defensoria
Pública da União ou de defensor dativo, observar-se-ão as respectivas prerrogativas na intimação.
§ 3º Caso as partes suscitem a desconformidade prevista no caput, os autos serão conclusos ao Magistrado para decisão, cabendo ao
suscitante realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico.
§ 4º O Cartório Eleitoral ou a Secretaria Judiciária, ao reconhecer de ofício irregularidade, realizará a digitalização dos documentos respectivos,
certificando o fato.
Art. 13. Ultrapassado o prazo para suscitar a desconformidade do processo eletrônico, os autos digitalizados serão arquivados, com a
respectiva certificação no processo digitalizado e nos autos eletrônicos.
Parágrafo único. A unidade judicial deverá, ainda, registrar o respectivo andamento do procedimento de digitalização e arquivamento do
processo original, identificando a nova numeração assumida pelo feito no PJe, no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
– SADP3.

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, 09 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 189, Página: 24

Art. 14. Independente do transcurso do prazo previsto no art. 13, as partes ou o Ministério Público Eleitoral poderão alegar desconformidade do
processo a qualquer momento, antes do trânsito em julgado da decisão de mérito, mediante petição e inserção do respectivo documento no
processo eletrônico, a fim de evitar eventual nulidade.
Art. 15. Em qualquer fase da tramitação do processo eletrônico, as partes, interessados e o magistrado da causa poderão solicitar o
desarquivamento do processo físico para consulta, obtenção de cópia ou diligência necessária à instrução processual.
Art. 16. A Seção de Apoio ao Processo Judicial Eletrônico prestará apoio e capacitação às unidades judiciais no que se referir à inserção de
processos judiciais no PJe.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Alegre, 07 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, Presidente do TRE-RS.
DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO, Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral.
PORTARIA TRE-RS P N. 250, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.
NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL DO TRE-RS.
A Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e
com fundamento no art. 5º da Resolução TRE-RS n. 319/2018,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR os servidores ALFREDO MAURICIO DIAS DE MORAIS, Coordenador de Gestão da Informação; ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
RAMOS FILHO, Assistente I da 113ª Zona Eleitoral – Porto Alegre; ANTÔNIO HERMES DA ROSA MARQUES, Chefe da Seção de Gestão de
Documentos e Jurisprudência; DANIEL DUTRA PILLAR, Coordenador de Sistemas; DÉBORA VALLE MENNA BARRETO, Assistente III da
Seção de Gestão de Documentos e Jurisprudência; ÉVERTON BEHLING, Assistente IV da Seção de Inspeção e Correição e LUIS ANTÔNIO
KLEIN, Analista Judiciário, bem como, na condição de suplentes CLÁUDIO LUIZ VANZELLOTTI MONTEIRO, Técnico Judiciário, e RODRIGO
DE AGUIAR GOMES, Técnico Judiciário, para comporem, sob a presidência do primeiro, a COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO
DOCUMENTAL do TRE-RS.
Art. 2º Revogar a Portaria TRE-RS P n. 56/2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desa. MARILENE BONZANINI,
Presidente.
PORTARIA TRE-RS P N. 249, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.
DESIGNA O GRUPO DE TRABALHO DESTINADO À ATUALIZAÇÃO DOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL.
A Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Josemar dos Santos Riesgo, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, João Marcelo Longhi Malheiro da Graça,
Assessor-Chefe da Assessoria da Presidência, Carlos Eduardo Saraiva Vargas, Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica, e Fabrício Caetano
Prestes, Assessor-Chefe da Assessoria da Diretoria-Geral, para comporem o Grupo de Trabalho destinado à atualização dos normativos
administrativos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, sob a coordenação do primeiro.
Art. 2º O prazo para conclusão dos trabalhos será de 180 dias.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Presidente

ZONAS ELEITORAIS

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 263/2019 - 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.
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias anuais do Partido Progressistas – PP – Portão/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018.
O partido apresentou as contas no prazo legal, conforme estabelece a Lei 9.096/95, em seu artigo 32.
Exame preliminar, expedido pela unidade técnica, solicitou a apresentação de peças faltantes obrigatórias de acordo com o art. 29, incisos I, II,
V e XVIII da Resolução TSE 23.546/2017 incluindo-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, peças essenciais
para fins do previsto no inc. V, art. 4º da Resolução TSE 23.546/2017 (fl.44).
Intimado, o partido não apresentou a documentação solicitada (fl. 46 verso).
O partido foi novamente intimado a apresentar o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de ter suas contas julgadas não prestadas (fl. 48). Transcorrido o prazo, permaneceu inerte (fl. 49 verso).
Foi determinado o prosseguimento do feito nos termos do inc. IV, art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017 (fl. 50).
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Sobreveio Informação da unidade técnica que, após a execução dos procedimentos indicados no art. 767 da CNJE, opinou pelo julgamento
das contas como não prestadas e o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 540,00, referente a doações efetuadas com CNPJ do
próprio partido, sem identificação do doador originário, tratando-se, portanto, recursos de origem não identificada (fl.53-54).
O Ministério Público Eleitoral acolheu o relatório e opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 56-57).
É o breve relatório.
DECIDO.
Na análise técnica das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE 23.546/2017.
Nesse sentido, o artigo 28, inciso I, Resolução 23.546/2017, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira junto à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verifico que o órgão partidário, Progressistas – PP do Município de Portão, apresentou a Prestação de Contas de forma
incompleta, tornando impossível o cumprimento do previsto no inc. V do art 4º /art. 29, XXIII, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi identificado também, durante a análise técnica, o recebimento de recursos de origem não identificada (depósitos com o CNPJ do próprio
partido), no valor de R$ 540,00 , o que impede a identificação efetiva dos doadores originários, em desacordo com os preceitos legais contidos
no art. 7º, 8º, §2º e 13º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diante do exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Progressistas – PP do Município de Portão/RS, com fundamento nos artigos
46, inciso IV, alínea “b” e de acordo com o art. 37-A da Lei 9.096/1995 e art. 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determino a
suspensão do repasse do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Determino também:
a) o recolhimento o Tesouro Nacional do valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), recebido de recursos financeiros de origem não
identificada, nos termos do art. 14 da Resolução TSE n. 23.546/2017, devidamente atualizado, na forma do art. 60, § 1º, da Resolução TSE n.
23.546/2017, acrescido de multa de 5% incidente sobre o valor (ar. 49, caput , da citada Resolução).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, intime-se o partido para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento do valor determinado ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 60, I, b, da Resolução TSE n. 23.546/2017, e comunique-se aos órgãos nacional e estadual do partido dessa
decisão.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
São Sebastião do Caí, 07 de outubro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 264/2019 - 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.
Trata-se de requerimento de regularização das contas partidárias não prestadas do PROGRESSISTAS – PP do município de Portão do
exercício financeiro de 2017, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE 23.546/2017.
Conforme certidão (fl. 29), o partido teve as contas do exercício financeiro de 2017 julgadas não prestadas nos autos n 93-09.2018.6.21.0011,
com intimação para recolhimento de valores ao erário.
Os valores foram recolhidos, conforme comprovante anexado aos autos (fl. 56 verso)
Em 03/05/2019 foi protocolado em cartório o pedido de regularização das contas, que foi atuado como Petição.
A unidade técnica detectou ausência de peças essenciais ao início do processo de prestação de contas e análise dessas, conforme exame
preliminar (fl. 47).
Intimado a complementar a documentação (fl. 49), o partido quedou-se inerte (fl.49 verso).
Vieram os autos conclusos e, a decisão foi pela abertura de novo prazo para que a agremiação sanasse a falta da documentação apontada
pela unidade técnica, a fim de que o processo de análise das contas fosse retomado (fl. 51).
Novamente, não houve qualquer manifestação por parte do partido político. (fl. 53 verso).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pela não regularização das contas.
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
Dispõe o artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que, após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a sua regularização.
As contas do Progressistas - PP de Portão, relativas ao exercício financeiro de 2017, foram julgadas não prestadas nos autos da PC nº 9309.2018.6.21.0011, transitada em julgado em 13/05/2019.
Nos autos da PC nº 93-09.2018.6.21.0011 a unidade técnica detectou o recebimento de doações/contribuições pelo Progressistas de Portão
no valor total de R$ 166,85 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), com identificação do CNPJ do próprio partido, o que
impede a identificação efetiva dos doadores originários, nos termos do artigo 13 da Res. TSE 23.464/2015.
Intimados, o partido e seus responsáveis promoveram o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 166,85 (cento e sessenta e seis
reais e oitenta e cinco centavos), recebido de recursos financeiros de origem não identificada, nos termos do art. 14 da Resolução TSE n.
23.464/2015, devidamente atualizado, na forma do art. 60, §1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, acrescido de multa de 5% incidente sobre o
valor. O comprovante do pagamento foi juntado nos autos da PC nº 93-09.2018.6.21.0011 e cópia nas fls. (53-56) da presente Petição.
Contudo, quanto ao pedido de regularização das contas, não foi possível a instauração do processo de prestação e análise, pois o referido
processo tem início com a publicação do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, nos termos e para os efeitos do art.
32, § 2º, da Lei nº 9.096/95 e do art. 31, §§ 1º e 2º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, peças essas, não apresentadas pelo partido. Além
disso, outras peças exigidas pelo art. 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017 não foram apresentadas.
O partido foi intimado a apresentar as peças faltantes, mas não houve manifestação em quaisquer das oportunidades oferecidas.
O Ministério Público Eleitoral opinou para que sejam julgadas não regularizadas as contas do partido.
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Isso posto, julgo NÃO REGULARIZADAS as contas do Progressistas - PP de Portão, exercício financeiro de 2017, conforme termos do art. 59
da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Tudo feito, arquivem-se.
São Sebastião do Caí, 07 de outubro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 265/2019 - 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.
Trata-se de requerimento de regularização das contas partidárias não prestadas do PROGRESSISTAS – PP do município de Portão do
exercício financeiro de 2016, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE 23.464/2015.
Conforme certidão (fl. 30), o partido teve as contas do exercício financeiro de 2016 julgadas não prestadas nos autos n.º 71-82.2017.6.21.0011.
Em 17/05/2019 foi protocolado em cartório o pedido de regularização das contas, que foi atuado como Petição.
A unidade técnica detectou ausência de peças essenciais ao início do processo de prestação de contas e análise dessas, conforme exame
preliminar (fl. 43).
Intimado a complementar a documentação (fl. 44), o partido quedou-se inerte (fl.45 verso).
Vieram os autos conclusos e, a decisão foi pela abertura de novo prazo para que a agremiação sanasse a falta da documentação apontada
pela unidade técnica, a fim de que o processo de análise das contas fosse retomado (fl. 47).
Novamente, não houve qualquer manifestação por parte do partido político. (fl. 48 verso).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pela não regularização das contas (fl.52).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
Dispõe o artigo 59 da Resolução TSE n. 23.464/2015 que, após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a sua regularização.
As contas do Progressistas - PP de Portão, relativas ao exercício financeiro de 2016, foram julgadas não prestadas nos autos da PC nº 7182.2017.6.21.0011, transitada em julgado em 06/05/2019.
Nos autos da PC nº 71-82.2017.6.21.0011 a unidade técnica detectou movimentação de recursos financeiros em conta do partido, porém não
foi detectado recebimento de recursos de fonte vedada. Não foi identificado também recebimento de recursos do fundo partidário, tampouco
emissão de recibos de doação.
Quanto ao pedido de regularização das contas, não foi possível a instauração do processo de prestação e análise, pois o referido processo
tem início com a publicação do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, nos termos e para os efeitos do art. 32, § 2º,
da Lei nº 9.096/95 e do art. 31, §§ 1º e 2º da Resolução TSE n.º 23.464/2015, peças essas, não apresentadas pelo partido. Além disso, outras
peças exigidas pelo art. 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015 não foram apresentadas.
O partido foi intimado a apresentar as peças faltantes, mas não houve manifestação em quaisquer das oportunidades oferecidas.
O Ministério Público Eleitoral opinou para que sejam julgadas não regularizadas as contas do partido.
Isso posto, julgo NÃO REGULARIZADAS as contas do Progressistas - PP de Portão, exercício financeiro de 2016, conforme termos do art. 59
da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Tudo feito, arquivem-se.
São Sebastião do Caí, 07 de outubro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 266/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 69-44.2019.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2008
PROCEDÊNCIA: Harmonia
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
CANDIDATO(S) : TÂNIA MARIA THIMOTHEO (ADV(S) MARCELO FROZI SOARES-OAB 68249)
Vistos.
1 – RELATÓRIO:
Trata-se de petição de regularização de prestação de contas do candidata a vereadora TÂNIA MARIA TIMOTHEO, pelo Partido da Social
Democracia Brasileira referente às Eleições Municipais de 2008 (fls.2-17 e 23-39).
Foram emitidos Relatórios de Exame das contas e Parecer Conclusivo com a manifestação, pela unidade técnica, pelo levantamento da
situação de inadimplência da candidata.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularização das contas (fl. 51).
Vieram os autos conclusos para sentença.
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É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar pedido de regularização das contas de campanha eleitoral de TÂNIA MARIA TIMOTHEO, candidata a vereadora do
município de São Sebastião do Caí nas Eleições de 2008.
Registre-se que o requerimento de regularização foi instruído com a totalidade dos documentos arrolados na Resolução TSE n. 22.715/2008,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
Nos termos do art. 40, I da Resolução TSE n. 22.715/2008, estando regulares as contas, cabe sua aprovação.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, considero REGULARIZADAS as contas da candidata TÂNIA MARIA TIMOTHEO relativas à Eleição 2008, nos termos do art. 40, I
da Resolução TSE 22.715/2008, ante os fundamentos declinados.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
São Sebastião do Caí, 07 de outubro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 267/2019 - 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.
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias anuais do Solidariedade – SD – Capela de Santana/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O partido apresentou as contas no prazo legal, conforme estabelece a Lei 9.096/95, em seu artigo 32.
Exame preliminar ,expedido pela unidade técnica , solicitou a apresentação da Demonstração do Resultado do Exercício, peça essencial para
fins do previsto no inc. V, art. 4º da Resolução TSE 23.546/2017 (fl. 67).
Intimado, o partido não apresentou a documentação solicitada (fl. 70).
Sobreveio Exame da Prestação de Contas (fls, 72-73) solicitando a baixa dos autos em diligência para que o partido sanasse a ausência do
documento, tendo transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação da agremiação partidária (fl.75 verso).
O partido foi novamente intimado a apresentar a peça faltante da Prestação de Contas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ter suas contas
julgadas não prestadas (fl. 73). Transcorrido o prazo, permaneceu inerte (fl. 78 verso).
Foi determinado o prosseguimento do feito nos termos do inc. IV, art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017.
Sobreveio Informação da unidade técnica que, após a execução dos procedimentos indicados no art. 767 da CNJE, opinou pelo julgamento
das contas como não prestadas.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 83-84).
É o breve relatório.
DECIDO.
Na análise técnica das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE 23.546/2017.
Nesse sentido, o artigo 28, inciso I, Resolução 23.546/2017, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira junto à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verifico que o órgão partidário, Solidariedade – SD do Município de Capela de Santana, apresentou a Prestação de Contas
de forma incompleta, tornando impossível o cumprimento do previsto no inc. V do art 4º (art. 29, XXIII, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diante do exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Solidariedade – SD do Município de Capela de Santana/RS, com fundamento
nos artigos 46, inciso IV, alínea “b” e 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando a suspensão do repasse do Fundo Partidário,
enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
São Sebastião do Caí, 07 de outubro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE

27ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 87/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-67.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
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JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) EDUARDO BAPTISTELA-OAB 47433)
RESPONSÁVEL(S) : DRAUSIO PORTELLA BRANDÃO E ADAIR SILVA DOS SANTOS (ADV(S) EDUARDO BAPTISTELA-OAB 47433)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem manifestações ou impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta 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 ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 08 de outubro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 88/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-97.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE JÚLIO DE CASTILHOS
RESPONSÁVEL(S) : DAISON REGIS POMINA PEREIRA E JAMILA DOS SANTOS FACCO
Vistos.
Expedido exame técnico e apresentado parecer pelo Ministério Público Eleitoral, oportunize-se a manifestação da agremiação quanto aos
apontamentos no prazo de 15 dias, conforme art. 38 da Res. 23.546/2017.
Intimem-se por meio de nota de expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.
Diligências.
Júlio de Castilhos, 08 de outubro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 89/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-68.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) RICARDO DE SIQUEIRA
MARTINS-OAB 84379)
RESPONSÁVEL(S) : DARTAGNAN DA SILVA PORTELLA E NILVANE MORO MARTINS (ADV(S) RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS-OAB
84379)
Vistos.
Expedido exame técnico e apresentado parecer pelo Ministério Público Eleitoral, oportunize-se a manifestação da agremiação quanto aos
apontamentos no prazo de 15 dias, conforme art. 38 da Res. 23.546/2017.
Intimem-se por meio de nota de expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.
Diligências.
Júlio de Castilhos, 08 de outubro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 90/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 7-53.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) RICARDO DE SIQUEIRA
MARTINS-OAB 84379)
RESPONSÁVEL(S) : DARTAGNAN DA SILVA PORTELLA E NILVANE MORO MARTINS (ADV(S) RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS-OAB
84379)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas não apresentadas, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do município de Júlio de Castilhos - RS, subscrita pelos responsáveis financeiros Dartagnan
da Silva Portella e Nilvane Moro Martins, presidente e tesoureira em exercício da agremiação partidária, respectivamente (fls. 85).
O edital de n. 07/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 06/05/2019, edição nº 79, página 32.
Em 28/05/2018, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 45, I, da Res. TSE nº 23.546/2017.
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Realizado o exame pelos servidores designados (fls. 104-107), foi apresentado parecer recomendando baixa em diligência para manifestação
do partido.
Foi realizada nova análise técnica pelos servidores designados (fls. 118-121), sendo apresentado Relatório Conclusivo recomendando a
desaprovação das contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, em 01/08/2019, voltaram com parecer opinando pela desaprovação das contas de 2017
do PSDB de Júlio de Castilhos (fls. 123).
A direção da agremiação externou manifestação, dentro do prazo legal, na qual admitiu a irregularidade das doações realizadas. Acerca dos
recibos, destacou tratar-se de irregularidade formal, providenciando os devidos ajustes (fls. 130-131).
Foi acostado comprovante de depósito dos valores apontados como oriundo de doações irregulares (fls 169).
Foi realizado, novamente, analise técnica pelos servidores designados (170-171), sendo apresentado Manifestação Técnica opinando pela
aprovação com ressalvas.
Os autos foram encaminhados, novamente, para o Ministério Público Eleitoral, em 23/09/2019, voltaram com parecer opinando pela aprovação
com ressalvas das contas de 2017 do PSDB de Júlio de Castilhos.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Está inscrito na Constituição da República:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Assim sendo, os partidos políticos devem observar a legislação vigente, dando especial atenção aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, a qual
regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, e que, em seu Título III (art. 30 e seguintes), trata das finanças e
contabilidade dos partidos políticos inciando pela prestação de contas. Os partidos devem observar também o que dispõem as resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, editadas para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução 23.546/2017, a qual disciplina a prestação
de contas partidária.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 34 e parágrafos) e a Resolução TSE n. 23.546/2017, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação
de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas de competência, tendo por escopo identificar a origem das receitas e a destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos
políticos e candidatos e, nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017, determinam, em seus respectivos arts. 28, I, a obrigatoriedade de os
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/95, art. 32, caput).
O PSDB de Júlio de Castilhos apresentou suas contas do ano de 2017 no dia 29/04/2019 requerendo a regularização e o levantamento da
suspensão da agremiação no SGIP (Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias), determinada em 30 de agosto de 2018, em sede
de processo de omissão nas contas.
Elaborado parecer conclusivo pelos examinadores de contas, constataram-se irregularidades em valores recebidos em desconformidade com a
lei, valores estes que foram recolhidos espontaneamente no curso do processo pela agremiação partidária, demonstrando a intenção de sanar
as falhas verificadas nas contas do partido. A ressalva fica por conta de que os valores recebidos de doação por fontes vedadas aconteceram,
sendo apenas recolhidos os valores no curso do processo, e não de acordo com o art. 14 da Res. TSE 23.546/2017, ou seja, até o último dia
útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias.
Também foram verificadas irregularidades na emissão de recibos eleitorais, sendo que os ajustes necessários foram providenciados a contento
pela agremiação.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Ante o exposto, frente a verificação de impropriedades apenas de natureza formal, e falhas que foram sanadas no curso do processo, que não
comprometem a integralidade das contas apresentadas, a aprovação com ressalvas das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do município de Júlio de
Castilhos - RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Cumpridas as diligências, após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Júlio de Castilhos, 08 de outubro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE

31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 029/2019
A Doutora PRISCILA GOMES PALMEIRO, Juíza Eleitoral da 031ª Zona de Montenegro-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 Bruno de Andrade, 1.809,
bairro Timbaúva, em Montenegro, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às
Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
1. Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de São José do Sul/RS.
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PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Montenegro-RS, 7 de outubro de 2019.
Eu, Diego Bonato Coitinho, Chefe de Cartório da 031ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral.

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 325/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1-65.2018.6.21.0032
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção Eleitoral - Eleições Cargos - Cargo - Prefeito - Cargo - Vereador - Cargo - Vice-Prefeito - Eleições - 1° Turno - ART 299 DA LEI N. 4.737/1965 E ART 158 DO DL
2.848/40. - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Lajeado do Bugre
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ROBERTO SCHICOLERO CASTANHA (ADV(S) PEDRO ADEMIR MATIAS DA ROSA-OAB 97772)
Vistos, etc.
Trata-se de denúncia quanto à prática de possível crime eleitoral, nos seguintes termos:
1º fato delituoso:
No período compreendido entre 10 de agosto e 02 de outubro de 2016, no Município de Lajeado do Bugre/RS, o denunciado MÁRIO DE
SOUZA ofereceu, prometeu e entregou ao codenunciado ROBERTO SCHICOLERO CASTANHA a quantia de R$500,00 (quinhentos reais)
para obter voto deste em favor do candidato Cláudio Peixoto da Silva para o cargo de Vereador daquele Município.
2º fato delituoso:
No período compreendido entre 10 de agosto e 02 de outubro de 2016, no Município de Flores da Cunha/RS e no Município de Lajeado do
Bugre/RS, o denunciado ROBERTO SCHICOLERO CASTANHA solicitou e recebeu, para si, do codenunciado MÁRIO DE SOUZA a quantia
de R$500,00 (quinhentos reais) para obter o voto deste favor do candidato Cláudio Peixoto da Silva para o cargo de Vereador desse Município.
Para tanto, o denunciado MÁRIO contatou o codenunciado ROBERTO através da utilização de seu telefone celular e do aplicativo WhatsApp,
com ele trocando diversas mensagens instantâneas de texto (fls. 08 a 17, 30 a 36 do PC), inclusive encaminhando a ele imagens dos materiais
de propaganda eleitoral de candidatos da coligação, mas especialmente do candidato Cláudio, instando-o a vir a Lajeado do Bugre/RS e votar
neste candidato, enaltecendo suas qualidades pessoais.
Nesses contatos para convencer o denunciado ROBERTO a deslocar-se para votar no referido candidato, o denunciado MÁRIO dispôs-se a
efetuar depósito de R$400,00 (quatrocentos reais) na conta bancária do codenunciado ROBERTO e a pagar os restantes R$100,00
posteriormente, proposta aceita por este, o qual forneceu sua conta bancária a MÁRIO.
Posteriormente, na data de 13.09.2016, o denunciado MÁRIO consumou o depósito do referido numerário em favor do codenunciado
ROBERTO (fl. 05 do PC).
Na véspera da eleição municipal, em 1º.10.2016, tendo o denunciado ROBERTO chegado ao Município de Lajeado do Bugre/RS, procurou o
codenunciado MÁRIO em sua residência, momento em que, cumprindo a promessa anteriormente feita, repassou-lhe o cheque n. 000244, da
conta n. 35.022546.0-6, em nome de sua esposa Salete Rodrigues de Souza, no valor de R$100,00 (cem reais), para desconto em 30.10.2016
(fl. 07 do PC).
Por outro lado, o codenunciado ROBERTO solicitou a MÁRIO e dele efetivamente recebeu as quantias, em proveito próprio, como condição
para que se deslocasse de Flores da Cunha/RS para Lajeado do Bugre/RS e votasse no candidato a Vereador Cláudio Peixoto da Silva,
utilizando os valores recebidos para custear revisão e reparos em seu automóvel, combustível e outras despesas pessoais.
3º fato delituoso:
No dia 02 de outubro de 2016, após o encerramento da votação, por folta das 19h30min, no Município de Lajeado do Bugre/RS, o denunciado
ROBERTO SCHICOLERO CASTANHA constrangeu Mário de Souza, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem
econômica, a lhe pagar a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Na oportunidade o denunciado ROBERTO SCHICOLERO CASTANHA enviou pessoalmente de seu aparelho telefônico celular (smartphone),
através do aplicativo WhatsApp, mensagem de texto a Mário de Souza com o seguinte teor (fl. 35 do PC):
'Parabems amigo veio pela vitoria amanha tuas mensague vai para tudo la na justiçao eleitorol
Vou fera cm beto por conpra de voto
Eu tenho mais mensague do lado do beto por conpra de Voto
(¿)
Vos um por causa deste sem vergonho do Ronaldo ou casa contrario quero vinte mil pra nao entrega estas mensague
pra justiçao eleitoro amanha ate meio dia vc sabe que eu derrubo o beto agora e mais mimguem se nos fomos
derotado nas urna pra justiça não¿' (sic) [grifos acrescidos]
Dessa forma, o denunciado ROBERTO exigiu de Mário de Souza o pagamento da quantia de R$20.000,00 em proveito próprio, afirmando que,
caso não lhe fosse pago o numerário, levaria ao conhecimento da Justiça Eleitoral os fatos ilícitos anteriormente descritos (1º e 2º FATOS) e,
assim, prejudicaria e provocaria cassação do mandato ao candidato da Prefeito Municipal eleitos naquele pleito, Ronaldo Maciel dos Santos
("Beto" ), da Coligação "Unidos Para a Mudança" (PP, PSD, PSC e PSB).
Ante o não pagamento da quantia exigida, o denunciado ROBERTO procurou espontaneamente o Ministério Público Eleitoral e, em 04 de
outubro de 2016, relatou os fatos caracterizadores de captação ilícita de sufrágio ou corrupção eleitoral, bem como apresentou documentos
comprobatórios e permitiu que fossem copiadas as mensagens escritas trocadas com Mário de Souza durante a campanha eleitoral e no dia
do pleito (fls. 05 a 17 do PC).
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Assim, foi instaurado pelo Ministério Público Eleitoral o Procedimento Preparatório Eleitoral n. 00818.00046/2016, em face de Mário de Souza e
dos candidatos Roberto Maciel Santos e Cláudio Peixoto da Silva (fl. 03 do PC), do qual derivou o ajuizamento, em 02 de dezembro de 2016,
de representação por infração ao art. 41-A da Lei n. 9.504/97 apenas em face de Mário de Souza e Cláudio Peixoto da Silva (Representação n
617-11.2016.6.21.0032, ainda em tramitação perante o Juízo da 32ª Zona Eleitoral do RS)
Diante do fato e dos elementos colhidos em expediente próprio, postulou o Ministério Público Eleitoral a condenação do denunciado MÁRIO
DE SOUZA como incurso no Art. 299 do Código Eleitoral e do denunciado ROBERTO SCHICOLERO CASTANHA como incurso no art. 299 do
Código Eleitoral, e art. 158, caput, do Código Penal, combinados entre si na forma do art. 69. caput, deste mesmo estatuto repressivo,
apresentou rol de testemunhas e requereu a certificação de antecedentes criminais do denunciado para fins de aferir o cabimento ou não de
proposta de Suspensão Condicional do Processo com relação a MÁRIO DE SOUZA (fl. 02 a 04).
Acompanhou a denúncia expediente Preparatório Criminal PC.00818.00005/2016 (fl. 05 a 79).
Foi recebida a denúncia em 11.01.2018 (fl. 82), sendo determinada a autuação e a certificação dos antecedentes.
Juntou o Ministério Público a juntada de antecedentes criminais oriundos da Justiça Estadual (fl. 84 a 89).
Procedeu o Cartório Eleitoral a juntada de antecedentes criminais eleitorais e da Justiça Federal (fl. 90 a 93).
Promoveu o Ministério Público Eleitoral pela proposição de Suspensão Condicional do Processo somente quanto ao réu Mário de Souza (fl.
95/96).
Foi determinada a citação do réu Roberto Schicolero Castanha. por precatória (fl. 97) e designada audiência para oferecimento da Suspensão
Condicional do Processo ao réu Mário de Souza (fl. 101).
Proposta a S.C.P., houve a aceitação das condições pelo réu Mário de Souza (fl. 105).
Foi efetuada a citação do réu Roberto (fl. 109 a 116).
Apresentou defesa preliminar o réu Roberto, alegando que aceitou o valor oferecido pelo corréu Mário com a finalidade de denunciar a prática
de compra de votos no município de Lajeado do Bugre, o que efetivamente o fez dois dias após o pleito, disponibilizando as mensagens da
negociação pelo aplicativo Whatsapp, extrato bancário do depósito e cheque bancário n. 244 do Banrisul. Que a denúncia efetuada ao
Ministério Público só não foi feita antes em razão da distância da localidade onde reside, e que os valores recebidos estão a disposição da
Justiça Eleitoral, sendo que os valores depositados só não foram entregues em vista de que não fora solicitado para tal. Quanto a prática de
extorção, alega que resta evidenciado no trecho seguinte ao transcrito na denúncia que o réu não buscou extorquir o corréu. Ao final requer o
arquivamento sumário da denúncia, e, não sendo este o entendimento, no mérito a improcedência da denúncia com fins de absolver o réu
Roberto pelas práticas indicadas na inicial (fl. 119 a 123).
Foi recebida a defesa, ainda que intempestiva (fl. 124).
A fim de permitir melhor controle sobre o cumprimento da Suspensão Condicional do Processo foi determinada a cisão do feito quanto ao réu
Mário de Souza e designada audiência de instrução (fl. 139).
Realizada audiência de instrução, não houve oitiva em razão do não comparecimento das testemunhas e do advogado de defesa. Foi
designada nova oitiva no ato (fl. 155).
Em nova oitiva, foram ouvidas as testemunhas das partes. Após, foi determinada a realização de interrogatório do réu por meio de precatória
ao Juízo Eleitoral de Flores da Cunha (fl. 167 - 169).
Realizada audiência de interrogatório do réu mediante Carta Precatória (fl. 186 a 198).
Foi determinada vista às partes do retorno da Carta Precatória com prazo para manifestação (fl. 200).
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se o agente ministerial pela oitiva do corréu Mário de Souza (fl. 201), pedido negado em
razão de que já realizado interrogatório do réu Roberto (fl. 202).
Intimado o réu (fl. 206), houve o transcurso do prazo de vista sem manifestação (fl. 207).
Encerrada a instrução, foi aberto prazo para memoriais pelo prazo de cinco dias sucessivamente (fl. 208).
Apresentou o Ministério Público Eleitoral, apresentou memoriais intempestivamente reiterando os termos da denúncia quanto ao réu Roberto,
indicando que houve a confirmação da tese acusatória pelos depoimentos e provas colhidas (fl. 210-217).
A seu turno, de igual modo intempestivo, apresentou memoriais o réu reiterando os termos da defesa prévia (fl. 221-230).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a fundamentar.
Inicialmente, cumpre destacar que o feito tramitou regularmente, estando apto a julgamento. De igual modo, em razão da cisão do processo
quanto ao réu Mário de Souza, conforme certidão a folha 140, o presente feito será analisado somente quanto ao réu Roberto Schicolero
Castanha.
Não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual passo diretamente à análise do mérito da demanda.
Art. 299 do Código Eleitoral
Após detida leitura acerca dos fatos e provas contidos nos autos, verifico que restou comprovado o ilícito cometido pelo réu Roberto a medida
que, ao ser lhe oferecida vantagem pecuniária para comparecer ao município de Lajeado do Bugre para votar no candidato Cláudio Peixoto da
Silva, o réu aceitou a oferta indicando conta bancária para depósito do numerário.
A conduta em questão se enquadra perfeitamente na tipificação penal do Art. 299 do Código Eleitoral que dispõe:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou
dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa. (grifo meu)
A materialidade da conduta resta evidenciada por meio de conversas efetuadas pelo aplicativo de celular Whatsapp entre os réus cedidas
pelos próprios ao Ministério Público Eleitoral às folhas 12 a 21 e 34 a 40, as quais abaixo transcrevo:
Data: 17 de agosto de 2016
Mário: Dai homem já conseguiu o dimdim p vim vota??
Roberto: Edali home ainda não consegui nada
Mário: Pois eeee
Mário: Ta dificil
Mário: Eee mas tem um mês e pouco e cm serteza o pessoal nosso só pode mais no final da campanha
Roberto: Dai pra mim já não me serve ne amigo sera mem pro teu pessoal entra encontato comigo nao ate segunda
Mário: Mas você precizava dese dispeza logo?
Roberto: Nao que eu precizo logi eu preciso de uma com fuirmacao logo dai
Mário: Assim isso vc pode ficar certo q te arumemos
Mário: Eu te mando.....
Mário: So dai vc garante p meus
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Roberto: Dou aminha palavra ne
Mário: Ta pode ficar frio q uns dias antes vc me passa o num da conta
Mário: E te passo o valor
Como se observa a folha 12, houve o oferecimento de valor financeiro ao réu para vir votar mediante garantia que o réu votasse nos
candidatos que o corréu indicasse, havendo a concordância do réu.
No trecho seguinte da conversa, os réus passam a discutir acerca do candidato a vereador para quem o voto estava sendo adquirido às folhas
12 e 13:
Mário: E o que vc acha do Claudinho do dirceu p vereador?
Roberto: Bamos ve uma boa pessoa
Mário: Eee dos meus tem o vilmar ex pt
Roberto: Amigo desculpa mas pro vilmar eu nao voto
Mário: N tem problema
Mário: Tem o ivan tur
Roberto: Pre firo o cloudinho gente boa
(...)
Data: 19 de agosto de 2016
Roberto: Coitado do claudinho eu nao se se vc se enporta de vota nele
Após a decisão do réu sobre o candidato que o réu votaria, houve a negociação sobre a forma de depósito do valor prometido, conforme se
verifica à folha 14, 15 e 17:
Roberto: Fico cm o claudinho e melhor e dai
Mário: Dai ta bom vc ms p frente me passsa o num da conta
Mário: Vo conta p claudinho posso??
Roberto: Pode so dis pra ele fica entre eu e vc e ele te passo ali pelo dia 15
Mário: [imagem foto de santinho - Claudio 11123]
Mário: Olha o ferinha ai
Mário: Ta bm so ficamos queto se n todos querem
Mário: E o valor eu q vou te dar do meu pois o home so tem a coragemm kkk
(...)
Mário: E pode manda os numros conta
Roberto: Te mando de meio dia pois estu trabalhando agora
Mário: Ok
Roberto: Amigo o numero e agencia 0930 conta 01300063703-1 conta poupança banco e da caixa flores dacunha. Titular e roberto s
castanha
Roberto: Assim que vc manda. Me aviza ta (grifo meu)
Como se observa, o réu visou obter vantagem financeira mediante seu voto quando solicitado pelo réu Mário com a finalidade de ir ao
município de Lajeado do Bugre, o que, afinal, restou concretizado conforme confirmação efetuada em trecho posterior da conversa a folha 18:
Data: 13 de setembro de 2016
Mário: Ola amigo veio ta ok
Mário: Pode passar la na caixa ta bem...
Mário: I dai quando vc vim te rumo uma gasolina tambem. .. [imagem - emoji - sinal de positivo]
Roberto: E ai amigo quanto
Roberto: Vou ate tua casa sexta dia 30
Mário: 400
Mário: Ok dai prozeamos... (grifo meu)
É de se observar que a conversa encontra lastro também junto ao extrato bancário apresentado pelo réu à folha 10 confirmando o recebimento
do valor pelo réu.
Ainda, conforme se observa da conversa acima, o réu Mário ofereceu ainda valor adicional para gasolina, que se confirmou pela emissão do
cheque de folha 11, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Em depoimento, o réu confirmou os fatos da inicial quanto ao recebimento de valores, conforme abaixo transcrevo:
Juiz: E porque foram depositados os quatrocentos reais na sua conta?
Réu: Ele depositou para eu sair daqui e votar no Mário. Pra sair daqui e ir até lá votar...
Bem como posteriormente confirmou o recebimento do cheque no valor de R$ 100,00 (cem reais), embora este tenha sido posteriormente
juntado nos autos:
Juiz: E você chegou a esse ponto de entrar esses quatrocentos reais em sua conta? E o senhor pegou os cem reais em mãos ou não?
Réu: Peguei em mãos e devolvi no outro dia para a Justiça Eleitoral. Dali na [...]. Na terça-feira.
Observa-se, contudo, que, enquanto na fase de denúncia ao Ministério Público a tese defensiva alegava arrependimento com a venda do voto,
posteriormente, ao ser citado como réu, este passa alegar que era seu intento, desde o princípio, juntar evidências para denunciar a situação
de compra de votos no município de Lajeado do Bugre.
Tal tese, contudo, não prospera diante da narrativa fática contida nos autos. A uma, que, ao denunciar, o réu tão somente alegou
arrependimento por ter sido vendido o voto. Tal arrependimento surge, inclusive, no interrogatório, conforme se vê:
Juiz: E o senhor foi onde, em qual Justiça Eleitoral você foi? Foi aqui ou foi lá?
Réu: Lá em Palmeira, porque eu tava lá e era pra eu voltar na segunda, e eu comecei olhar aquelas mensagens e pensava que injustiça
eu tô fazendo, né? E [...]
Juiz: Então o senhor, resumindo, tá me dizendo que o senhor fez uma emboscada, digamos assim, pra fazer justiça pra entregar eles depois,
que o senhor não tem vinculação política nenhuma e depois o senhor não coagiu ninguém, ameaçou ninguém e o senhor foi lá no Ministério
Público só pra fazer justiça. [grifo meu]
Ainda, que, durante a instrução dos autos do Processo RP 617-11.2016.6.21.0032, em depoimento na condição de informante – juntado pelo
Ministério Público a folha 61 da presente Ação Penal, o réu reafirma em juízo a motivação para realização da denúncia:
Juiz: Tá. Quando o senhor conversou com eles sobre, com ele ou com eles, sobre essa situação do senhor receber esse valor ...
Réu: Sim...
Juiz: ... pra ir lá e votar, enfim, o senhor sabia isso caracterizava crime eleitoral?
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Réu: Sabia.
Juiz: O senhor sabia que era ilícito isso?
Réu: Sabia, eu me arrependi e me arrependo até hoje porque peguei dinheiro deles. Me arrependo mesmo. Por isso eu tô aqui hoje.
Juiz: Tá. Porque tu foi fazer a denúncia então?
Réu: Porque eu fui fazer a denúncia, porque do lado que ganharam a eleição passaram lá no pai dando tiro de revolver de noite, era umas dez
horas da noite. [grifo meu]
Não obstante, quando ouvido em audiência relativa ao processo RP 617-11.2016, contida no CD folha 61 destes autos, indica que apagou
anteriormente conversas ou trechos de negociações que vinha realizando com o corréu Mário e/ou outras partes, indo de encontro a sua tese
defensiva:
Advogado: Essas outras mensagens que o senhor ameaça pra ele no Whatsapp também que o senhor teria em relação ao Beto...
Réu: Sim?
Advogado: ... Por que você não apresentou em Juízo?
Réu: As últimas mensagens?
Advogado: Não, as outras com relação ao candidato Beto?
Réu: Do candidato Beto só foi ligação com o Mário. Não teria mensagem. E teriam as do Facebook, que eu tenho ainda, eu não sei se fala do
Beto ou não, [...]
Advogado: Mas o senhor diz aqui, ó, no seu Whatsapp às folhas 38 ou 34 ...
Réu: Sim.
Advogado: ... Vou ferrar com o Beto...
Réu: Exatamente
Advogado: ... por compra de voto. eu tenho mais mensagens do lado do Beto por compra de voto.
Réu: Sim
Advogado: Por que não apresentou essas mensagens disso?
Réu: Porque as do Whatsapp eu acabei apagando tudo antes da Eleição, um dia antes da Eleição. Apaguei para não se complicar. E
ficou essas daí, porque eram as que mais provavam que era compra de voto da parte do [...]
Advogado: Complicar quem? O senhor ou o Beto?
Réu: Pra nenhum, pra ninguém se complicar, né? Porque eu já tinha aquelas ali, pra quê que eu ia ficar com mais mensagem ainda?
E coisas que meu telefone foi roubado, num assalto
Advogado: Então o senhor tinha intenção desde o início de prejudicar o Claudio e o Mário?
Réu: Não, eu não tinha prejudicar ninguém. Eu tinha as mensagem por uma eventual coisa que lá no Lajeado do Bugre, a primeira coisa que
fazem quando ganham a eleição, seja de um lado seja de outro, que é passa dando tiro por cima das casa e desaforando as pessoas. [grifo
meu]
A dois, que, independente da motivação, houve o cometimento do ilícito. Fosse para denunciar a situação de compra de votos no município de
Lajeado do Bugre, o réu teria guardado toda informação possível para efetivar a denúncia bem como prontamente disponibilizado o valor
integral recebido a Justiça Eleitoral. Quanto a este último, de fato, o réu disponibilizou tão somente o cheque entregue pessoalmente por ter ele
disponível na ocasião da denúncia, e não sem certa relutância, conforme se depreende do termo de declarações a folha 09 e verso:
(...). Questionado o depoente sobre a via original do cheque de R$ 100,00 cuja cópia inicialmente apresentou, primeiramente referiu que
estava em casa. Depois, questionado se entregaria à Promotoria para ser arrecadada como prova dos fatos, afirmou que sim, questionando se
terceira pessoa poderia entregar. Contudo, logo em seguida, mexendo em sua carteira, o depoente retirou a cártula de cheque e entregou-a ao
Promotor, sendo o título então arrecadado neste ato, com a concordância do depoente (cheque n. 000244, da conta n. 35.022546.0-6, Ag. 303,
do Banrisul de Palmeira das Missões, em nome de Salete Rodrigues de Souza). (...)
Observa-se do depoimento, que o réu inicialmente compareceu apenas com cópia da cártula de cheque, sem qualquer intenção de entregar o
cheque original que estava em sua posse, apresentando a justificativa inicial de que estava em casa, e, posteriormente, acabou entregando o
cheque para ser arrecadado como prova.
Também causa estranheza situação também constante no Termo de Declarações, que leva a dúvidas sobre a motivação real para efetuar a
denúncia, onde o réu deixa, no ato de sua qualificação, cair um maço de cédulas em dinheiro, conforme narrado a seguir:
(...). Que o depoente retornou espontaneamente na manhã de hoje para novamente solicitar atendimento pelo Promotor e relatar os fatos.
Afirma que veio sozinho de sua residência, com automóvel de sua propriedade, um GM/Vectra, placas IJC-1724. Registra-se que quando o
Promotor solicitou CPF e CI/RG ao depoente, para proceder sua qualificação, este pegou sua carteira e, ao retirar os documentos,
caiu um maço de cédulas em dinheiro (inclusive com notas de R$ 100,00), tendo referido ser dinheiro auferido com seu trabalho e
que estava retornando para Flores da Cunha/RS. Em razão dessas circunstâncias, antes de iniciar seu depoimento, o depoente foi
advertido pelo Promotor acerca do crime e das penas da denunciação caluniosa (art. 339 do CP), ficando ciente e afirmando que apenas
veio dizer a verdade, pois se arrependeu de ter recebido o dinheiro que lhe foi pago em troca de votos, em razão de fatos posteriores, que
passará a relatar. (…) (grifo meu)
Ora, fica evidente aqui que haveria condições de devolução, no ato da denúncia, de todo numerário adquirido pelo réu em razão de sua
suposta ação para denunciação de compra de votos, porém, conforme visto em seu depoimento, e, até pela passagem do tempo dos fatos –
mais de dois anos, resta evidente que o réu usufruiu dos recursos auferidos com a prática ilícita.
Também fica caracterizado o dolo do réu a medida que o réu não estava em situação de vulnerabilidade social para fins de aceitar os recursos
oferecidos a ele. Nesse sentido o réu declara em seu interrogatório que não precisava dos recursos, tanto que efetuou o saque do numerário
após três meses do pleito:
Juiz: E esse valor, você sacou esses quatrocentos reais da conta ou não?
Réu: Não cheguei a sacar. Só fui sacar dali uns dois, três meses, acho, porque eu tinha dinheiro na conta. Eu trabalhava. Eu
trabalhava e trabalho até hoje. [grifo meu]
Da mesma forma durante sua oitiva como informante, conforme vídeo à folha 61:
Juiz: O senhor tava precisando de dinheiro pra ajudar seu pai?
Réu: Não. Não tava precisando de dinheiro. O pai, graças a Deus, não precisa de dinheiro de político pra ajudar ninguém, que ele tem e eu
também tava trabalhando.
Portanto, concluo que a materialidade e autoria da conduta resta suficientemente comprovada, visto que admitida pelo próprio réu, que realizou
a denúncia perante o Ministério Público Eleitoral, cabendo a procedência da acusação quanto ao Art. 299 do Código Eleitoral.
Art. 158 do Código Penal
Quanto ao presente fato, verificado os autos, verifico que a denúncia quanto ao réu pelo Crime de Extorsão não tem condições de prosperar.
Ocorre que a única evidencia do feito decorre da mensagem de Whatsapp apresentada pelo corréu Mário à folha 39 e 40:
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Dia 02 de outubro de 2016
(...)
Roberto: Parabems amigo veio pela vitoria amanha tuas mensague vai para tudo la na justiçao eleitorol
Roberto: Vou vera cm o beto por conpra de voto
Roberto: Eu tenho mais mensague do lado do beto por conpra de Voto
Mário: Oque isso home ta me estranhando...
Mário: Daii Sim
Roberto: Vo sum por causa deste sem vergonho do ronaldo ou casa contrario quero vinte mil pra nao entrega essas mensague pra justição
eleitoro amanha ate meio dia vc sabe que eu derrubo o beto agora e mais minguem se nos fomos derotado nas urna pra justiça nao
Mário: O que isso carra vc ta delirando eu nem te falei em beto e ronaldo vc sabe muito bem que so pedi p vc ajudar o Claudinho peixoto e
mais nada se vc fizer uma coisa desta na boa vc nao vai conseguir nada pois n te pedi p vota no beto ne...?
Roberto: Votei no claudio sim ea foto do beto que vc ne mandou nao conta nada
Mário: _kkkk vc ta de brincadeira comigo ne Roberto??
Mário: E fico muito agradecido do q vc fez pelo nosso vereador..
Roberto: Pior que to fasso nada queria ve vc apavorado so mas nao vou faze nada so quero ve o sofrimento do povo do bugre agora e uma eu
apaguei as mensague que nos trocamos fica frio morio pela nossa amizade eu nao vou faze nada
Roberto: So espero que vceis nao neguem nada pro pai e a mae ne
Mário: Ta loco cm tigo amigo e vc sabe que o Jelio e a Janice nos vamos atende melhor que o nei. (grifei)
Como se observa, embora o réu tenha iniciado uma suposta prática intimidativa, solicitando vinte mil reais para não efetuar a denúncia perante
a Justiça Eleitoral às 20:18 do dia 02 de outubro de 2016, o réu, às 20:30, ou seja, doze minutos depois, conforme registro das conversas,
indicou brincar sobre a questão da ameaça.
Desta forma, embora tenha se verbalizado a ameaça ela não surtiu efeitos reais, uma vez que desmentida em seguida, não gerando dolo no
ato e não cabendo condenação quanto ao fato.
Portanto, exigindo o delito atitude dolosa, a qual inocorreu no caso em concreto, tenho por não configurada a atitude delitiva sinalada pelo
agente ministerial.
ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral contra Roberto
Schicolero Castanha, ABSOLVENDO o mesmo pela prática do Art. 158 do Código Penal, e CONDENANDO o réu ROBERTO SCHICOLERO
CASTANHA, pela prática do Art. 299 do Código Eleitoral.
Passo à dosimteria da pena:
Considerando o dispõe o artigo 59, do Código Penal, observo que o grau de reprovabilidade social é o comum para esta espécie de delito, pois
o réu possuía consciência da ilicitude de sua conduta, o que denota culpabilidade em grau médio. O réu não possui antecedentes criminais.
Não há elementos para análise de sua conduta social e personalidade. A motivação diz respeito a intenção de receber vantagem econômica
em troca de seu deslocamento para o município de Lajeado do Bugre e o exercício do voto em favor do beneficiário pela compra do voto,
inerentes ao tipo penal. Não há especiais circunstâncias ou consequências a serem consideradas. Não há que se falar em comportamento da
vítima.
Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) ANOS DE RECLUSÃO.
Em razão da confissão do réu, na forma do Art. 65, III, alínea “d” do Código Penal, reduzo a pena em 06 (seis) meses, restando a pena
provisória fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual resta definitiva, ausente causas de aumento ou diminuição de pena.
O REGIME para cumprimento da penalidade, à vista do quantum da pena final, na esteira do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal, é o inicial ABERTO.
Da substituição da PPL pela PRD:
Na situação em tela, cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o condenado
preenche os requisitos alinhados no art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repressão dos delitos.
Assim sendo, observado o disposto pelo art. 44, §2° e na forma dos arts. 45, §1°, e 4, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, qual seja, a de prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos vigentes à época do
fato delituoso, a ser alcançado 01 (um) salário-mínimo ao Associação das Damas de Caridade – Asilo São Vicente de Paulo da cidade de
Palmeira das Missões-RS e 01 (um) salário-mínimo a Casa da Criança e Adolescente da cidade de Palmeira das Missões-RS e por PSC, na
forma do art. 46, CP.
Da pena de multa:
Quanto à pena de multa, considerando a condição financeira do réu e atendido o conjunto das moduladoras do art. 59 do Código Penal fica
condenado ao pagamento de 15 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atualizável na
execução – art. 49, § 2º do Código Penal.
Finalmente, considerando que o sentenciado respondeu ao processo, até o presente momento, nessa situação e que não estão presentes os
requisitos ensejadores para a determinação da segregação cautelar, CONCEDO-LHE o direito de apelar em liberdade.
Custas pelo réu, por metade.
Após o trânsito em julgado:
a) inscrever o nome do réu no rol dos culpados;
b) anotações e comunicações cabíveis, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral;
c) diligências legais.
Publicar. Registrar. Intimar.
Oportunamente, arquive-se.
Palmeira das Missões, 08 de outubro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 326/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-86.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
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RESPONSÁVEL(S) : PROCÓPIO BRIZOLA WESTPHALEN E CLOVIS BRIZOLA BUENO
Vistos, etc.
I – Determino a imediata suspensão dos repasses do Fundo Partidário;
II – Tendo sido a notificação entregue ao partido e seus responsáveis considero regular a cientificação das partes;
III – Não havendo manifestação do partido e seus responsáveis, decreto a revelia;
IV – Junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
V – Colha-se e certifique-se nos autos 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;
VI – Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias;
VII – Abra-se vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Após, voltem os autos conclusos.
Palmeira das Missões, 05 de outubro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 327/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-89.2015.6.21.0032
2013 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Execução de Sentença - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) NELSON MARTINS MAGALHÃES -OAB 31053)
RESPONSÁVEL(S) : NEREU PIOVESAN (ADV(S) NEREU PIOVESAN-OAB 43277), IDALINA DA SILVA MACHADO, FLÁVIO DA SILVA
FIGUEIRÓ E MARINA DA SILVA
Vistos, etc.
Defiro o pedido da União a folha 239 a 242.
Procedida busca de ativos por meio do BACENJUD, foi procedido ao bloqueio de R$ 190,14 (cento e noventa reais e catorze
centavos), correspondente à aproximadamente 1,5 % do total da dívida, conforme relatório anexo.
Intime-se o executado da realização do bloqueio judicial, por nota de expediente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se,
ficando advertido de que, no silêncio, a indisponibilidade será convertida em penhora.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 05 de outubro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2019 - 49ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 112-95.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - 1º TURNO - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - 2º TURNO - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB - OAB/RS 57873)
RESPONSÁVEL(S) : PATRICIA BISCAGLIA POZZATTI (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB - OAB/RS 57873), GASPAR UBIRATAN
SILVEIRA NEVES
Ao partido e à responsável
De ordem, intimam-se as partes para se manifestarem no prazo de 3 (três) dias, quanto ao relatório na fl. 29/29v, podendo juntar documentos
(art. 72, caput e § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017).
NOTA DE EXPEDIENTE N. 149/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 112-95.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - 1º TURNO - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - 2º TURNO - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB - OAB/RS 57873)
RESPONSÁVEL(S) : PATRICIA BISCAGLIA POZZATTI (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB - OAB/RS 57873), GASPAR UBIRATAN
SILVEIRA NEVES
Às partes
Vistos.
Verificado que, pessoalmente intimado para manifestação (fls. 25/27), sob pena de revelia, o responsável GASPAR UBIRATAN SILVEIRA
NEVES não constituiu advogado nos autos, decreto-lhe a revelia.
Intimem-se.
São Gabriel, 07 de outubro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI - Juíza Eleitoral da 049ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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70ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 70 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 60-36.2018.6.21.0070
Notícia Crime - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Getúlio Vargas
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
VÍTIMA(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AUTOR DO FATO(S) : ANTONIO MATTEI (ADV(S) GILBERTO CAPOANI JÚNIOR-OAB 74736)
Vistos:
Considerando a manifestação do Autor do Fato e do Ministério Público Eleitoral, determino a conversão da PSC em Prestação Pecuniária no
valor de um salário mínimo, parcelada em 02 (duas) vezes, com vencimento da 1ª parcela em 15 da intimação, devendo o autor do fato juntar
os respectivos comprovantes de pagamento aos autos.
Getúlio Vargas, 08 de outubro de 2019.
Rafael Echevarria Borba,
Juiz Eleitoral

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 178/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-63.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra Funda
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ALICE KLAHN MALMANN-OAB 85519)
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO LEOMAR ROSSETTO, BRUNO GRETHE E DEBORA LEANDRA RUPOLO DE ARAUJO (ADV(S) ALICE KLAHN
MALMANN-OAB 85519)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Barra Funda/RS, relativas
ao exercício de 2018, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls 02/07).
Em 25/06/2019, foi publicado o edital n. 12/2019, na forma do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, e, em 10/07/2019, o Ministério
Público Eleitoral recebeu cópia do mesmo. Não houve impugnações.
Foi certificado (fl. 17) que não houve movimentação bancária ou recebimento de doações, nem indícios de recebimento de cotas do Fundo
Partidário ou transferências intrapartidárias no período da presente prestação de contas.
Realizada a análise técnica, não foi apontada irregularidade, tendo, o examinador, se manifestado pela aprovação das contas (fl. 18).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas (fl. 20).
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
A prestação de contas é regular, uma vez que foi formalizada pela declaração de ausência de movimentação de recursos, com assinaturas do
presidente e do tesoureiro da agremiação partidária, nos moldes do art. 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em suas manifestações, tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público Eleitoral emitiram parecer favorável à aprovação das contas.
Considerando a ausência de movimentação financeira, a inexistência de impugnação ao edital supramencionado, bem como as manifestações
favoráveis à aprovação das contas emitidas pela análise técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, o arquivamento da declaração apresentada
pelo órgão partidário é imperativo, nos moldes do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de
Barra Funda/RS, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as respectivas contas do exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-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, 08 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 179/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-32.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE SARANDI-RS (ADV(S) KARINA TOAZZA-OAB 72150)
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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RESPONSÁVEL(S) : ZEDEQUIAS LOPES DE ALMEIDA E LEONARDO DE QUADROS (ADV(S) KARINA TOAZZA-OAB 72150)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Sarandi/RS, relativas ao
exercício de 2018, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
O Cartório Eleitoral informou, em 22/07/2019, 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. 30 da
Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 09).
O partido e os responsáveis foram citados para se manifestarem nos autos, no prazo de 3 (três) dias, bem como apresentar procuração
constituindo advogado, sob pena de revelia.
A agremiação apresentou, em 16/08/2019, declaração de ausência de movimentação de recursos, no exercício de 2018 e de 2017, sendo a de
2017 desentranhada e entregue à advogada por se tratar de exercício financeiro diverso ao deste feito (fl. 30/32).
Em 02/09/2019, foi publicado o edital n. 20/2019, na forma do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, e, na mesma data, o Ministério
Público Eleitoral recebeu cópia do mesmo. Não houve impugnações.
Foi certificado (fl. 44) que não houve movimentação bancária ou recebimento de doações, nem indícios de recebimento de cotas do Fundo
Partidário ou transferências intrapartidárias no período da presente prestação de contas.
Realizada a análise técnica, não foi apontada irregularidade, tendo, o examinador, se manifestado pela aprovação das contas (fl. 45).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas (fl. 47).
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
A prestação de contas é regular, uma vez que foi formalizada pela declaração de ausência de movimentação de recursos, com assinaturas do
presidente e do tesoureiro da agremiação partidária, nos moldes do art. 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em suas manifestações, tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público Eleitoral emitiram parecer favorável à aprovação das contas.
Considerando a ausência de movimentação financeira, a inexistência de impugnação ao edital supramencionado, bem como as manifestações
favoráveis à aprovação das contas emitidas pela análise técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, o arquivamento da declaração apresentada
pelo órgão partidário é imperativo, nos moldes do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de
Sarandi/RS, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as respectivas contas do exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-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, 08 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 180/2019 - 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 etc.
Notifiquem-se os interessados para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados no
processo, especialmente sobre a informação da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, "e",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Sarandi, 08 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 181/2019 - 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, etc.
Notifiquem-se os interessados para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados no
processo, especialmente sobre a informação da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, "e",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Sarandi, 08 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 182/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-03.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) (ADV(S) CRISTINE RICHTER DA SILVA-OAB 102589, LUCIANO MANINI
NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE MATTOS-OAB 32692)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ EDEMAR RAMOS BRAGA E ALEXANDRO RODRIGUES CASSEMIRO
Vistos, etc.
Notifiquem-se os interessados para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados no
processo, especialmente sobre a informação da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, "e",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Sarandi, 08 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 183/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-85.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - REDE SUSTENTABILIDADE - SARANDI
RESPONSÁVEL(S) : ROSÂNGELA MAGALHÃES HERMEL E PABLO RAFAEL DE LARA
Vistos etc.
Notifiquem-se os interessados para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados no
processo, especialmente sobre a informação da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, "e",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Sarandi, 08 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 184/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-78.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ANTONIO SIGNOR E DÉCIO SIGNOR
Vistos, etc.
Notifiquem-se os interessados para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados no
processo, especialmente sobre a informação da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, "e",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Sarandi, 08 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 185/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-02.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PODEMOS DE SARANDI-RS
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ LUIZ RIGO RIBEIRO E GABRIEL DOS SANTOS
Vistos, etc.
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
PODEMOS de Sarandi/RS, e de seus Responsáveis, Sr. André Luiz Rigo Ribeiro e Sr. Gabriel dos Santos, 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, 08 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO - Juíza Eleitoral da 083ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 361/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-41.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) DIOGO ORTIGARA GIRARDI-OAB 65128 E LUANA
SOARES SARTORI-OAB 109454)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RICARDO DONIN DE LIMA E CRISTIANE SCOPEL AUDINO (ADV(S) DIOGO ORTIGARA GIRARDI-OAB
65128 E LUANA SOARES SARTORI-OAB 109454)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do Município de Frederico
Westphalen – RS, relativa ao exercício financeiro de 2017.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 23/05/2018, conforme certidão de fl. 70, o Edital n. 22/2018 (fl. 69), tendo
sido intimado o Ministério Público Eleitoral (fl. 72).
A unidade técnica realizou o exame preliminar (fl. 73), identificando a ausência de peças e documentos. Intimado, o partido juntou documentos
(fls. 78/81).
Verificada a existência de documentos confeccionados sem a utilização do sistema SPCA, determinou-se a sua reapresentação utilizando-se
para isso o referido sistema (fls. 82/84). Intimado, o partido manifestou-se juntando documentos elaborados por meio do sistema SPCA
(fls.88/118). Determinou-se a publicação de novo edital (fl. 119).
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 04/04/2019, conforme certidão de fl. 121, o Edital n. 15/2019 (fl. 120), o qual
dá publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2017. O Ministério Público Eleitoral foi
intimado (fl. 124). Não houve impugnação às contas (fl. 125).
Em relatório de exame (fls. 126/128), a unidade técnica identificou, como falhas, a ausência de documentos comprobatórios das doações de
bens ou serviços estimáveis em dinheiro. Intimado, o partido solicitou prazo adicional para manifestação (fl. 133), sendo o pedido deferido. O
partido ofereceu manifestação extemporânea (fls. 140/142), aplicando-se o disposto no §9º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.546/2017 (fl.
143).
Emitido o parecer conclusivo (fls. 136/138), a unidade técnica manteve as falhas apontadas no relatório de exame, opinando pela
desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, opinou pela desaprovação das contas (fl. 139).
Intimados o partido e só responsáveis para apresentarem defesa (fls. 143/145), o partido juntou documentos (fls. 147/167).
A unidade técnica apresentou manifestação (fl. 168) na qual considera sanadas as irregularidades constatadas no parecer conclusivo,
opinando pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 169).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2017 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos) e na Resolução TSE nº 23.464/2015, e, quanto a normas processuais, na Resolução TSE nº 23.546/2017, conforme estabelecido no
art. 65, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Verifica-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.464/2015, estando suas peças
devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, estando regulares as contas, cabe sua aprovação, razão pela qual, acolho o
parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS as contas partidárias anuais do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do Município de Frederico
Westphalen – RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 08 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 362/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-68.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICIO 2017 - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
PROCEDÊNCIA: Caiçara
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878 E JARDEL DALLA
VALLE-OAB 68229)
RESPONSÁVEL(S) : DEOCLIDES JOÃO ROMITTI, VALDEMAR ANGELO FRIZON, ROZANE LANZA RUBIN E ALCEU LAUTHART (ADV(S)
ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878 E JARDEL DALLA VALLE-OAB 68229)
Vistos.
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Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 363/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 89-77.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : ANDRE ANTONIO TRINTINAIA E LEONIR LUIZ ALBARELLO
Vistos.
Verificada a não prestação de contas, como previsto no art. 52, §6º, inc. IV da Resolução TSE nº 23.553/2017 c/c o art. 101, §4º da mesma
resolução, citem-se o órgão partidário e os responsáveis para, querendo, manifestarem-se sob os apontamentos da unidade técnica, no prazo
de 3 (três) dias, e para que constituam defensor, juntando aos autos a respectiva procuração, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.
Diligências legais.
Frederico Westphalen, 08 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 364/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 90-62.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : JOSEMAR STONA E NILVA RIBOLI SALA
Vistos.
Verificada a não prestação de contas, como previsto no art. 52, §6º, inc. IV da Resolução TSE nº 23.553/2017 c/c o art. 101, §4º da mesma
resolução, citem-se o órgão partidário e os responsáveis para, querendo, manifestarem-se sob os apontamentos da unidade técnica, no prazo
de 3 (três) dias, e para que constituam defensor, juntando aos autos a respectiva procuração, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.
Diligências legais.
Frederico Westphalen, 08 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 360/2019
PROCESSO CLASSE: PC - 68-04.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: VICENTE DUTRA
PARTIDO: PARTIDO LIBERAL – PL (ADV(S) CELIO FRANCISCO PASTORIO – OAB/RS 26.503)
RESPONSÁVEIS: ELOI ANTONIO SARI E SANDRA MARA SARI (ADV(S) CELIO FRANCISCO PASTORIO – OAB/RS 26.503).
OBJETO: Intimar as partes para se manifestarem no prazo de 03 (três) dias.
“Vistos. (…)
Abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias.
Diligências Legais”.
Frederico Westphalen, 04 de setembro de 2019.
MATEUS DA JORNADA FORTES,
Juiz Eleitoral 094ªZE.

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 254/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000011-56.2019.6.21.0103
Partido: Partido dos Trabalhadores – PT de Cacique Doble/RS
ADV.: Jeferson Zanella, OAB/RS 45.625
Responsáveis: Daltro Beltrame e Elder Antônio Garbin
ADV.: Jeferson Zanella, OAB/RS 45.625
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
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Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a integrar o julgado, quando nele houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, em que pese arguir a existência de “omissões” na sentença combatida, limita-se o embargante a demonstrar que,
diversamente do que posto em sentença, “o nome e o CPF dos doadores originários foram declarados”, acostando aos autos documentos e
tabelas que demonstrariam a correição da prestação de contas apresentada.
Pois bem.
Ainda que se desconsidere que o embargante deixou transcorrer in albis todos os prazos para que as alegações e documentos ora
apresentados fossem trazidos antes da sentença – momento oportuno para tais considerações -, é de se destacar que, restando clara a
sentença quanto a impossibilidade de aprovação das contas em razão da ausência de discriminação da origem dos recursos recebidos pelo
Diretório Nacional, qualquer irresignação sobre a questão não pode ser ataca pela via dos embargos de declaração.
O recurso manejado se presta para a correção de imprecisões da decisão e não para reanálise de provas para fins de correção de possível
error in judicando, devendo o embargante valer-se de recurso adequado para demonstrar as razões de seu inconformismo.
Assim, constatando-se que as razões postas nos presentes embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante frente a decisão
combatida, não conheço dos embargos de declaração opostos.
Dil.
São José do Ouro/RS, 8 de outubro de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral da 103ª ZE.

115ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 032/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Fabiano Zolet Baú, Juiz Eleitoral da 115ª 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 Barão do Rio Branco,
452, em Panambi, tramita o processo de omissão de prestação de contas eleitorais, autuado em face do Partido Social Democrático – PSD, de
Santa Bárbara do Sul/RS e de seus responsáveis José Francisco dos Santos e Marliane Lucia Dal Castel, processo nº 27-71.2019.6.21.0115,
classe PC, protocolo nº 25.321/2019, e que através deste INTIMA o PSD, o Sr. JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, presidente do partido; e a
Sra. MARLIANE LUCIA DAL CASTEL, tesoureira do partido, conforme art. 230 da CNJE e disposições da Res. TSE n. 23.546/2017 da
sentença prolatada nos autos do processo supramencionado.
PRAZO: E, que estando o partido e seus responsáveis em lugar incerto e não sabido e/ou constatada dificuldade na sua localização, ficam
pelo presente Edital e nos termos do referido processo, intimados do prazo de 03 (três) dias para eventual recurso em face da decisão.
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.
Panambi, 08 de outubro de 2019.
Eu, Maciel Gaspar Klock, Chefe de Cartório da 115ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 4-28.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PT, Nara Viviane Graeff e Natanael Mucke – Adv. Claudio Cícero de Oliveira Motta OAB/RS 55.937 e Maria Manchini
Rodrigues OAB/RS 67.242.
Município: Panambi
Vistos.
Considerando a presença, em tese, de irregularidade constatada no parecer conclusivo e/ou no parecer emitido pelo Ministério Público
Eleitoral, determino a intimação, via DEJERS, do partido e de seus responsáveis 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,
conforme art. 38, da Res. TSE 23.546/17.
Após, com ou sem defesa, voltem.
Em 04/10/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ – Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 18-12.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PR, Vanderlei Silveira de Oliveira e Anderson de Oliveira Ardenghi – Adv. Cássio Sturm Soares OAB/RS 114.303.
Município: Panambi
Vistos.
Considerando a presença, em tese, de irregularidade constatada no parecer conclusivo e/ou no parecer emitido pelo Ministério Público
Eleitoral, determino a intimação, via DEJERS, do partido e de seus responsáveis 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,
conforme art. 38, da Res. TSE 23.546/17.
Após, com ou sem defesa, voltem.
Em 04/10/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ – Juiz Eleitoral.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 20-16.2018.6.21.0115
Requerentes: PP, Deivis Junior Oss Emer da Silva, Paulo Roberto Salcher, Sidnei Luis Cipriani e Maria Inês Neuwald Altemeyer – PP. [Adelar
Miguel Pazinato OAB/RS 44.701]
Município: Santa Bárbara do Sul
Vistos.
Apesar de o pagamento ter sido efetuado com atraso de apenas 2 dias, considerado quitada a multa.
Arquive-se com baixa.
Dil.
Em 04/10/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.

120ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.13/2019 - 120ZE
O Excelentíssimo Senhor Danilo José Schneider Júnior, MM. Juiz Eleitoral desta 120ª 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 Uruguai, 1227, em
Horizontina, que foi apresentada, nos termos do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/17, Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, relativo à Prestação de Contas Anuais – Exercício 2018 – do seguinte diretório municipal:
OBJETO: Publicidade da apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos pela agremiação abaixo arrolada:
Partido Democrático Trabalhista (PDT) – Tucunduva/RS
Responsáveis: Jaime Cembranel (presidente) e Olavo Albuquerque Carneiro (tesoureiro);
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, é facultado a qualquer interessado, a apresentação de 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.
Horizontina, 08 de Outubro de 2019.
Eu, Ramona Anchieta Mendel, Chefe de Cartório da 120ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Danilo José Schneider Júnior,
Juiz Eleitoral da 120ª ZE

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 120ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 12-24.2018.6.21.0120
Partido: Pasrtido Social Democrático de Horizontina-RS
ADV.: Kléryston Lasie Segat – OAB/RS 62781
Responsáveis: Dener Eduardo Klaesener e Samara de Deus Hinterholz
ADV.: Kléryston Lasie Segat – OAB/RS 62781
Exequente: União
Na forma do art. 773-C, §2º, inciso VI, da CNJE, passo a relatar as providências adotadas no presente feito.
A agremiação partidária quedou-se inerte após a intimação para pagamento do débito, conforme certificado na fl. 77.
Diante da inércia do órgão partidário, foi encaminhado ofício à Presidência do TRE-RS para sua inclusão no CADIN (fl. 78). Em resposta, foi
informado a este Juízo que a inscrição do partido executado no CADIN foi efetuada em 05 de Setembro de 2019.
Após, e considerando o requerimento de penhora efetuado pela Advocacia-Geral da União (f. 72-v.), este Juízo realizou os procedimentos
descritos nos incisos do art. 773-C, §2º, da CNJE, iniciando pela requisição de informações acerca de contas bancárias e ativos financeiros
pertencentes ao partido através do sistema BacenJud.
Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações”, em anexo, foram localizados valores penhorados em conta
bancária vinculada ao partido executado. Procedeu-se, então, à atualização do valor do débito, desde a data do protocolamento do
cumprimento de sentença até o dia em que foram localizados valores penhoráveis. Referida atualização do débito principal culminou no
montante de R$ 7.946,69 (sete mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), como mostra demonstrativo de débito
extraído do sistema de cálculos do TCU, o qual segue anexo.
Em seguida, procedeu-se ao acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também no percentual de 10% (dez por
cento), incidentes sobre o valor do débito já atualizado, forte no art. 523 do CPC/15. Após a atualização e o acréscimo da multa e dos
honorários, o valor total do débito foi consolidado em R$9.536,02 (nove mil quinhentos e trinta e seus reais e dois centavos).
Foi inserida ordem de bloqueio do valor total do débito (já com os acréscimos legais) no sistema BacenJud, a qual foi cumprida parcialmente
por insuficiência de saldo, como revela “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” em anexo. Através do referido sistema foi
efetuado o bloqueio de R$ 4.340,80 (quatro mil trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).
Depois do bloqueio, foi determinada a transferência do valor bloqueado para a agência local do Banco do Brasil, a fim de evitar a perda de
rendimentos. A referida transferência foi efetivada com sucesso, como comprova relatório do sistema BacenJud, em anexo.
Ante a indisponibilidade do valor bloqueado, intime-se a agremiação executada, por meio de nota de expediente veiculada no DEJERS, para,
que, querendo, apresente manifestação, ficando desde advertida de que, no silêncio, a indisponibilidade será convertida em penhora,
consoante prevê o art. 773-C, §4º, da CNJE.
Em 08/10/2019
Danilo José Schneider Júnior - Juiz Eleitoral
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122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 89/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-11.2018.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
RESPONSÁVEL(S) : FABIANA ROSÁRIA VELHO DA SILVA TERRA, ALVARO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA, TADEU CARDOSO DA
PERCIÚNCULA E ROGER LEMOS DA SILVA (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
Vistos, etc.
Tendo em vista a juntada dos comprovantes de pagamento de todas as parcelas e a certificação da quitação integral da dívida, declaro extinto
o débito.
Após as diligências legais necessárias, arquivem-se os autos.
Mostardas, 08 de outubro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 90/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-29.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
RESPONSÁVEL(S) : ALVARO ANTONIO SANTOS DA SILVA E TADEU CARDOSO DA PERCIUNCULA (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB
90806)
Vistos, etc.
Verificada a necessidade de diligências, intimem-se o partido e os responsáveis para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias sobre o
Relatório de Diligências (fl. 159).
Diligências legais.
Mostardas, 08 de outubro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 91/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 205-04.2016.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADV(S) ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-OAB 1578162)
EXECUTADO(S) : EDUARDO SILVEIRA VERARDI (ADV(S) MARIA APARECIDA CHAVES VELHO-OAB 31023 E MAURÍCIO CAVALHEIRO
BRAGA-OAB 83019)
Vistos, etc.
Houve o pedido de cumprimento de sentença e inscrição do executado no CADIN por parte da União (fls.96-100).
Por despachos determinaram-se as providências para a efetivação da execução (fl. 101 e 103).
O executado foi intimado (fl. 106), mas não pagou o débito voluntariamente nem impugnou a execução (fl. 109).
Em despacho determinou-se a apresentação do valor atualizado do débito e a manifestação da União quanto ao método de expropriação (fl.
110).
Intimada, a União apresentou o valor do débito atualizado, assim como requereu penhora on line por meio do BacenJud, caso não houvesse o
pagamento voluntário (fls. 112-113).
Houve pesquisa no BacenJud e no RenaJud, de ofício, (fl. 114-117), mas os valores encontrados em nome do executado foram irrisórios, de
modo que a penhora não foi realizada (fl. 119), por isso determinou-se a intimação da exequente para apresentar bens passíveis de
expropriação.
A União requereu consulta no InfoJud (fl. 121).
O executado se manifestou requerendo o parcelamento do pagamento do débito (fls. 123-125).
Por despachou deu-se vista à União para se manifestar (fl. 127).
Intimada, a União apresentou o valor do débito atualizado, assim como as condições do acordo para homologação (fls. 130-134).
Houve despacho determinado a manifestação do executado sobre a proposta da União (fl. 136).
O executado concordou com a proposta de acordo da União (fl. 139).
O acordo proposto pela União não está eivado de nenhum tipo de vício, sendo assim, homologo o acordo de parcelamento de débito eleitoral
em 4 parcelas, nos termos das folhas 130-134.
Após o pagamento de todas as parcelas, o executado deve juntar os comprovantes de pagamento neste autos.
Intimem-se Eduardo Silveira Verardi, na pessoa do seu advogado, e a União da decisão para que, querendo, se manifestem em 3 (três) dias.
Após, arquivem-se os autos.
Diligências legais.
Mostardas, 08 de outubro de 2019
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ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

135ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 25/2019
A Doutora Inajá Martini Bigolin de Souza, Juíza Eleitoral da 135ª Zona de Santa Maria-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 Avenida Nossa Senhora da Medianeira, nº
2053 em Santa Maria, INTIMA o Senhor LEONEL ROCHA MOREIRA, para que tome ciência do despacho proferido às fls. 12 e 13, dos autos
do processo PC nº 30-63.2019.21.0135, face às inexitosas tentativas de intimação. PRAZO: 20 dias. E, para que chegue ao conhecimento de
quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no local de costume. Santa Maria, 07 de
outubro de 2019. Eu, Vinicius Teixeira, Chefe de Cartório da 135ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 53/2019 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-18.2014.6.21.0135
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADV(S) MAURO VENTURINI CAVEDON-OAB 79451, SADI TOLFO JÚNIOR-OAB 76443 E SABRINA FONTOURA
DA SILVA-OAB)
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ROBSON LUIS ZINN-OAB 53371)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO PADILHA, ALDO ALBERTO FOSSA E CEZAR AUGUSTO GEHM (ADV(S) ROBSON LUIS ZINN-OAB 53371),
ANTONIO PADILHA
VISTOS,
A penalidade do artigo 37, § 3º da Lei 9.096/95, sendo regra de direito material, somente poderá ser aplicada às prestações de contas relativas
ao exercício financeiro de 2016 em diante, não se aplicando ao caso em tela, cujo exercício é 2013.
Considerando que o processo se encontra na fase do cumprimento da sentença não é mais possível determinar o comando da penalidade, a
qual está reservada para momento anterior à fase atual do processo. Entendimento diverso, poderia implicar o retrocesso do momento
processual, assim, indefiro este pedido.
Quanto a aplicação da pena de litigância de má-fé, acolho o pedido da AGU em seus argumentos e fundamentos, para, nos termos dos artigos
79, 80, IV e 81 do NCPC , CONDENAR o partido à 5% do valor total devido, à data de hoje.
Junte-se aos autos, cálculo de atualização, certificando o valor correspondente à sanção.
Intimem-se.
Diligências Legais.
Santa Maria, 07 de outubro de 2019
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 135ª ZE

149ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 40/2019
A Doutora GRAZIELLA CASARIL, Juíza Eleitoral da 149ª Zona de Igrejinha-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 da Constituição Federal,
nº 98, sala 01, em Igrejinha/RS, NOTIFICA-SE LUCAS EZEQUIEL BERNARDES, Presidente do Partido, da não apresentação da prestação de
contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCDOB de Igrejinha, referente ao Exercício Financeiro de 2018 para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 03 (três) dias. Informo que o julgamento de não prestação das contas acarretará a perda do direito ao recebimento
da quota do fundo partidário, conforme art. 30, III, a, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
PRAZO: 03 (três) dias para apresentação da prestação de contas.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Igrejinha-RS, 08 de outubro de 2019.
Eu, Kelly Vanessa Stobbe, Chefe de Cartório da 149ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 39/2019
PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS
Eleições MUNICIPAIS 2008
A Doutora GRAZIELLA CASARIL, Juíza Eleitoral desta Zona, 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 da Constituição Federal,
nº 98, sala 01, em Igrejinha, foi recebido o processo de prestação de contas relativas às Eleições Municipais de 2008 de candidato.
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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OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha da Candidata a Vereadora Celina Elias de Moura de Igrejinha/RS.
PROCESSO: 36-28.2019.6.21.0149
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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral publicar o presente Edital,
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Igrejinha em 08 de outubro de 2019. Eu, Kelly Vanessa Stobbe, Chefe de Cartório, subscrevo.
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral da 149ª ZE

152ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 152 ZE/RS
CARTA PRECATÓRIA INQUIRITÓRIA N. 01/2019
Processo: AP n. 33-95.2018.6.21.0056
Protocolo: 17.718/2018
Réu: ADRIANO JÚNIOR RAGAZZÃO
Adv. Elisa Ana Saul – OAB/RS 23.785
DEPRECANTE: O Excelentíssimo Senhor Doutor Leonardo Bofill Vanoni, MM. Juiz Eleitoral da 56ª Zona Eleitoral/RS
DEPRECADO : A Excelentíssima Senhora Doutora Cristina Margarete Junqueira, MM. Juíza Eleitoral da 152ª Zona Eleitoral de Carlos
Barbosa/RS.
OBJETO: Inquirição da testemunha abaixo qualificada:
Testemunha: Paulo Roberto Costa, servidor do Ministério Público, lotado na Promotoria de Justiça de Carlos Barbosa.
Depreca a Vossa Excelência, ou a quem as suas vezes o fizer, para as providências a seguir:
Inquirição pessoal do senhor Paulo Roberto Costa, arrolado pelo Ministério Público como testemunha no processo supracitado, para sua oitiva,
conforme despacho anexo.
Saliento, conforme designado no despacho, que o prédio do Fórum da comarca de Taquari não possui o sistema de videoconferência em
razão da obra que passa há mais de ano.
Em anexo, cópias do despacho da denúncia e defesa prévia do réu.
Taquari, 10 de setembro de 2019.
Eu, Leonardo Berta Wayne, Chefe do Cartório da 56ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Leonardo Bofill Vanoni,
Juiz Eleitoral da 56ª ZE/RS
__________________________________________________________________________
CARTA PRECATÓRIA INQUIRITÓRIA N. 01/2019
Processo: Cart – 4056 – Ação Penal – Alistamento Eleitoral – Domicílio Eleitoral – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Juíza Eleitoral: CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
PROCEDÊNCIA: Taquari
Número Único: 40-56.2019.6.21.0152
Deprecante: Dr. LEONARDO BOFILL VANONI
Deprecado: Dra. CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
Vistos etc.
Designo o dia 21-10-2019, às 16h45min para cumprimento do ato deprecado.
Requisite-se o servidor.
Intimem-se o Ministério Público Eleitoral e a defesa.
Comunique-se o juízo deprecante.
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2019.
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
Juíza Eleitoral da 152ª ZE

154ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-06.2019.6.21.0154
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Tunas
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) VALTER LUIZ BRANDS NAGEL-OAB 89117)
RESPONSÁVEL(S) : DELCIRIO PAULO BONFANTI E MARCOS DALMAR DE CAMPOS (ADV(S) VALTER LUIZ BRANDS NAGEL-OAB
89117)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Diretório Municipal do
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB- do Município de Tunas/RS.
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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Publicado o Edital nº 14/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 09.
A análise técnica recomendou a aprovação das contas (fls. nº 12), nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. nº 14).
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas de
2018 do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB- do Município de Tunas/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da Resolução nº
23.546/17, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Arroio do Tigre, 08 de outubro de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-15.2019.6.21.0154
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Arroio do Tigre
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) FABRÍCIO EDUARDO ROSA-OAB 49773)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO TIMM E JORGE JANK (ADV(S) FABRÍCIO EDUARDO ROSA-OAB 49773)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas Partidária do PARTIDO PROGRESSISTAS – PROGRESSISTAS, do Município de Arroio do Tigre, referente
ao exercício financeiro de 2018.
Publicado edital, não houve pedido de impugnação (fl. 39).
Realizados os Relatórios de Exame e o Parecer Conclusivo, sugerindo a aprovação das contas (fls. 45-48).
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela aprovação (fl. 49).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas partidárias, exercício financeiro de 2017 oferecidas pelo PARTIDO PROGRESSISTAS – PROGRESSISTAS, do
Município de Arroio do Tigre.
As contas foram instruídas com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas. O
processo foi apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe sua aprovação.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas do PARTIDO PROGRESSISTAS – PROGRESSISTAS, do Município de Arroio do Tigre, referente ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, baixe-se e arquive-se.
Diligências legais.
Arroio do Tigre, 08 de outubro de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 72-89.2018.6.21.0154
DE COMITÊ FINANCEIRO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DAS ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Jacuizinho
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT, CESAR AUGUSTO PRATES MENIZES E JUREMA TUBIAS QUADROS (ADV(S)
JUREMA PRAXEDES TOBIAS QUADROS-OAB 27282)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais entregue pelo órgão municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de Jacuizinho, referente
às Eleições Gerais de 2018.
O edital foi devidamente publicado, transcorrendo o prazo sem impugnação (fl. 29, verso).
Realizada a Análise Técnica, a unidade responsável manifestou-se pela aprovação das contas ( fl. 31).
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela aprovação (fl. 32).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas de campanha do órgão partidário municipal, relativas às Eleições Gerais de 2018.
A prestação de contas foi instruída devidamente de acordo com a Resolução TSE nº 23.553/2017. A parte foi representada por advogado, com
procuração juntada aos autos.
Realizada a análise técnica das contas verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
Diante da regularidade das contas apresentadas, cabe a sua aprovação.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas de campanha do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de Jacuizinho, relativas às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
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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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, baixe-se e arquive-se.
Diligências legais.
Arroio do Tigre, 08 de outubro de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-07.2018.6.21.0154
DE COMITÊ FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DAS ELEIÇÕES GERAIS
2018
PROCEDÊNCIA: Jacuizinho
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESISTA - PP, CLEBER DE OLIVEIRA PRATES E NERCINDO LASCH (ADV(S) MARINEZ MADRIL SCHUL
BRANDÃO-OAB 104135)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais entregue pelo órgão municipal do PARTIDO PROGRESSISTAS - PROGRESSISTAS de
Jacuizinho, referente às Eleições Gerais de 2018.
O edital foi devidamente publicado, transcorrendo o prazo sem impugnação (fl. 31, verso).
Realizada a Análise Técnica, a unidade responsável manifestou-se pela aprovação das contas ( fl. 33).
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela aprovação (fl. 34).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas de campanha do órgão partidário municipal, relativas às Eleições Gerais de 2018.
A prestação de contas foi instruída devidamente de acordo com a Resolução TSE nº 23.553/2017. A parte foi representada por advogado, com
procuração juntada aos autos.
Realizada a análise técnica das contas verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
Diante da regularidade das contas apresentadas, cabe a sua aprovação.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas de campanha do PARTIDO PROGRESSISTAS - PROGRESSISTAS de Jacuizinho, relativas às Eleições
Gerais de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, baixe-se e arquive-se.
Diligências legais.
Arroio do Tigre, 08 de outubro de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE

157ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 157 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 23-05.2019.6.21.0157
DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Formigueiro
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA TRONCO CARDOSO
CANDIDATO(S) : DILMAR DA SILVA MACHADO (ADV(S) JOÃO BAPTISTA DE MELLO NETO-OAB 39915)
RELATÓRIO
Vistos e analisados
Trata-se de requerimento de regularização de prestação de contas eleitorais (não prestadas), referente às Eleições de 2016, apresentado em
15/08/2019, por DILMAR DA SILVA MACHADO - 12350, candidato a vereador de Formigueiro/RS.
As contas foram, no então competente juízo da 082ªZE - São Sepé, julgadas não prestadas no processo PC nº 348-16.2016.6.21.0082,
com trânsito em julgado a 07/02/2017 (fl. 32).
Publicizado o requerimento, por edital (fls. 32-v e 33), disponibilizando as informações conforme Res. 23.463/2015, decorreram os prazos sem
impugnação.
Efetuado exame técnico (fl. 34), considerou-se que, por refletirem a movimentação financeira no período eleitoral, e por não terem sido
identificadas impropriedades, deve ser considerada regularizada a omissão na prestação de contas eleitorais 2016.
O MPE ofereceu parecer pela aprovação das contas (fls. 35 e verso).
É o Relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
O requerimento de regularização de contas eleitorais não prestadas foi recebido e processado de acordo com o disposto no artigo 73, §2º, da
Res. 23.463/2015.
Realizada a análise técnica, não foi constatada nenhuma irregularidade, estando atendidas, portanto, as exigências da legislação eleitoral. A
movimentação de recursos informada é compatível com os documentos apresentados.
Não foram constatadas omissões ou impropriedades, tampouco houve impugnações no prazo próprio.
Sendo assim, cabe a regularização da omissão.
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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DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedente o pedido de regularização de contas omissas de DILMAR DA SILVA MACHADO - 12350, candidato a
vereador de Formigueiro/RS, referente às Eleições 2016.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, efetue o cartório as diligências necessárias à atualização da situação do eleitor/candidato, passando-o a adimplente na
entrega das contas ora regularizadas.
Após, arquive-se.
Diligências legais.
Restinga Sêca, 07 de outubro de 2019
JULIANA TRONCO CARDOSO
Juíza Eleitoral da 157ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2019 - 157 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-95.2019.6.21.0157
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Restinga Sêca
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA TRONCO CARDOSO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PARAÍSO DO SUL/RS (ADV(S) EVERTON MICHEL NIEMEYER-OAB
95321)
RESPONSÁVEL(S) : MARCUS VINICIUS SILVA DE MACEDO E MOISES BULLOW (ADV(S) EVERTON MICHEL NIEMEYER-OAB 95321)
Vistos e Analisados
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada em 26/06/2019 (fls. 11-31),
pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, do município de PARAÍSO DO SUL/RS.
Não houve impugnação durante o prazo de publicação do Edital nº 018/2019 (fls. 32-33).
Juntada informação de inexistência de extratos bancários disponibilizados à Justiça Eleitoral na forma dos parágrafos 2º e 3º do art. 6 da Res.
TSE nº 23.546/17, bem como certificado nos autos as informações obtidas sobre a ausência de emissão de recibos de doação e de registros
de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 34-60).
A Manifestação Técnica considerou regular a declaração emitida (fl. 61), de acordo com o art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
O MPE opinou pela regularidade da declaração (fls. 62-63).
É o Relatório. Decido.
O artigo 45, VIII, a, da Res. 23.546/2017, regula a matéria aplicável ao presente caso, nos seguintes termos:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício 2018 foi considerada regular pela Manifestação Técnica e
pelo Ministério Público Eleitoral. Todo o contido nos autos indica que a declaração prestada pelo partido reflete a sua movimentação financeira
no exercício em análise.
Ante o exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas de
2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, do município de PARAÍSO DO SUL/RS, nos termos do art. 45, inciso
VIII, “a”, da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Restinga Sêca, 07 de outubro de 2019
JULIANA TRONCO CARDOSO
Juíza Eleitoral da 157ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 157 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-06.2019.6.21.0157
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Formigueiro
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA TRONCO CARDOSO
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS - FORMIGUEIRO (ADV(S) BENTO JOSELVANE SANTOS MARTINS-OAB 28587)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ CLÁUDIO CARLOS POSSER E MARA BEATRIZ DA SILVEIRA MARIN (ADV(S) BENTO JOSELVANE SANTOS
MARTINS-OAB 28587)
Vistos e analisados
Trata-se de prestação de contas partidárias do PP de Formigueiro, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada em 19/06/2019.
Publicizados por edital o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (fls. 93-94), bem como dada ciência ao MPE da
disponibilidade destes demonstrativos (fl. 95), decorreram os prazos sem impugnação.
Efetuado exame técnico (fls. 96-97), verificou-se que foram apresentadas satisfatoriamente as peças constantes do art. 29 da Res. TSE nº
23.546/2017. A movimentação de recursos informada foi considerada condizente com os dados constantes nos extratos bancários, concluindo
pela regularidade das contas.
O MPE ofereceu parecer pela aprovação das contas (fl. 98).
É o Relatório. Decido.
Com base no Relatório Conclusivo e Parecer do Ministério Público Eleitoral, bem como da análise dos demonstrativos entregues pela parte,
entendo que foram cumpridos os requisitos legais pertinentes (arts. 30 a 37 da Lei nº 9.096/95 e Res-TSE nº 23.546/17), estando regular a
prestação, a qual expressa adequadamente a movimentação financeira do partido no exercício em análise.
Os valores recebidos e as despesas efetuadas, de acordo com documentação apresentada, estão dentro da legalidade a que submetida a
agremiação.
Sendo assim, cabe a aprovação das contas.
III - DISPOSITIVO
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Ante o exposto, julgo aprovadas as contas do Progressistas – PP, de Formigueiro, no exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Restinga Sêca, 07 de outubro de 2019
JULIANA TRONCO CARDOSO
Juíza Eleitoral da 157ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 157 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-58.2019.6.21.0157
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Formigueiro
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA TRONCO CARDOSO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - FORMIGUEIRO (ADV(S) BRUNA TORBIS GACIA-OAB 93564)
RESPONSÁVEL(S) : JAIME ANTONIO SILVEIRA BASSAN E LUIZ FERNANDO FRANZ DA LUZ (ADV(S) BRUNA TORBIS GACIA-OAB
93564)
Vistos e analisados
Trata-se de prestação de contas partidárias do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Formigueiro, referente ao exercício financeiro de
2018, apresentada em 24/06/2019.
Publicizados por edital o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (fls. 78-79), bem como dada ciência ao MPE da
disponibilidade destes demonstrativos (fl. 80), decorreram os prazos sem impugnação.
Efetuado exame técnico (fls. 81-82), verificou-se que foram apresentadas satisfatoriamente as peças constantes do art. 29 da Res. TSE nº
23.546/2017. A movimentação de recursos informada foi considerada condizente com os dados constantes nos extratos bancários, concluindo
pela regularidade das contas.
O MPE ofereceu parecer pela aprovação das contas (fl. 83).
É o Relatório. Decido.
Com base no Relatório Conclusivo e Parecer do Ministério Público Eleitoral, bem como da análise dos demonstrativos entregues pela parte,
entendo que foram cumpridos os requisitos legais pertinentes (arts. 30 a 37 da Lei nº 9.096/95 e Res-TSE nº 23.546/17), estando regular a
prestação, a qual expressa adequadamente a movimentação financeira do partido no exercício em análise.
Os valores recebidos e as despesas efetuadas, de acordo com documentação apresentada, estão dentro da legalidade a que submetida a
agremiação.
Sendo assim, cabe a aprovação das contas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo aprovadas as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, de Formigueiro, no exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Restinga Sêca, 07 de outubro de 2019
JULIANA TRONCO CARDOSO
Juíza Eleitoral da 157ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 157 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 11-88.2019.6.21.0157
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - de Partido Político - Exercício 2017 - Requerimento de Regularização
PROCEDÊNCIA: Formigueiro
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA TRONCO CARDOSO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - FORMIGUEIRO/RS, JAIME ANTONIO SILVEIRA BASSAN E LUIZ
FERNANDO FRANZ DA LUZ (ADV(S) BRUNA TORBIS GACIA-OAB 93564)
RELATÓRIO
Vistos e analisados
Trata-se de requerimento de regularização de prestação de contas partidárias (não prestadas) do MDB de Formigueiro/RS, referente ao
exercício de 2017, apresentado em 24/06/2019.
As contas foram, neste juízo, julgadas não prestadas no processo PC nº 16-47.2018.6.21.0157 (fl. 71-v).
Publicizados por edital o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (fls. 72-73), bem como dada ciência ao MPE da
disponibilidade destes demonstrativos (fl. 74), decorreram os prazos sem impugnação.
Efetuado exame técnico (fls. 75-76), verificou-se que foram apresentadas satisfatoriamente as peças constantes do art. 29 da Res. TSE nº
23.546/2017. A movimentação de recursos informada foi considerada condizente com os dados constantes nos extratos bancários, concluindo
pela procedência do requerimento de regularização das contas.
O MPE ofereceu parecer no mesmo sentido do exame técnico (fl. 77).
É o Relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
O requerimento de regularização de contas partidárias não prestadas foi recebido e processado de acordo com o disposto no artigo 59 da Res.
TSE nº 23.546/2017.
Com base no Relatório Conclusivo e Parecer do Ministério Público Eleitoral, bem como da análise dos demonstrativos entregues pela parte,
entendo que foram cumpridos os requisitos legais pertinentes (arts. 30 a 37 da Lei nº 9.096/95 e Res-TSE nº 23.546/17), estando regular o
pedido, o qual expressa adequadamente a movimentação financeira do partido no exercício em análise.
Os valores recebidos (zerado) e as despesas efetuadas, de acordo com documentação apresentada, estão dentro da legalidade a que
submetida a agremiação.
Não foram constatadas omissões ou impropriedades, tampouco houve impugnações no prazo próprio.
Sendo assim, cabe a regularização da omissão.
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DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedente o pedido de regularização de contas omissas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, de Formigueiro,
referentes ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, efetue o cartório as diligências necessárias à atualização da situação do partido, passando-o a adimplente na
entrega das contas ora regularizadas.
Após, arquive-se.
Diligências legais.
Restinga Sêca, 07 de outubro de 2019
JULIANA TRONCO CARDOSO
Juíza Eleitoral da 157ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 157 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-36.2019.6.21.0157
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Paraíso do Sul
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA TRONCO CARDOSO
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PARÁISO DO SUL (ADV(S) DELANO IVAN SCHOTT KARSBURG-OAB
57958)
RESPONSÁVEL(S) : DELANO IVAN SCHOTT KARSBURG E PEDRO GILBERTO BOESIO (ADV(S) DELANO IVAN SCHOTT KARSBURGOAB 57958)
Vistos e analisados
Trata-se de prestação de contas partidárias do PDT de Paraíso do Sul, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada em 03/06/2019.
Publicizados por edital o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (fls. 45-46), bem como dada ciência ao MPE da
disponibilidade destes demonstrativos (fl. 47), decorreram os prazos sem impugnação.
Efetuado exame técnico (fls. 68-69), verificou-se que foram apresentadas satisfatoriamente as peças constantes do art. 29 da Res. TSE nº
23.546/2017. A movimentação de recursos informada foi considerada condizente com os dados constantes nos extratos bancários, concluindo
pela regularidade das contas.
O MPE ofereceu parecer pela aprovação das contas (fl. 70).
É o Relatório. Decido.
Com base no Relatório Conclusivo e Parecer do Ministério Público Eleitoral, bem como da análise dos demonstrativos entregues pela parte,
entendo que foram cumpridos os requisitos legais pertinentes (arts. 30 a 37 da Lei nº 9.096/95 e Res-TSE nº 23.546/17), estando regular a
prestação, a qual expressa adequadamente a movimentação financeira do partido no exercício em análise.
Os valores recebidos e as despesas efetuadas, de acordo com documentação apresentada, estão dentro da legalidade a que submetida a
agremiação.
Sendo assim, cabe a aprovação das contas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo aprovadas as contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Paraíso do Sul, no exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Restinga Sêca, 07 de outubro de 2019
JULIANA TRONCO CARDOSO
Juíza Eleitoral da 157ª ZE

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 26-36.2019.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ROBERTO CARLOS RIBEIRO INNOCENTE-OAB 54515)
RESPONSÁVEL(S) : ALEX SANDRO PEGLOW QUEVEDO E DARIO NERI VILELA DOS SANTOS (ADV(S) ROBERTO CARLOS RIBEIRO
INNOCENTE-OAB 54515)
V.
Trata-se de petição para regularização das contas do exercício financeiro de 2018, julgadas não prestadas, apresentada pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT) de Capão do Leão.
O partido protocolou a petição de regularização das contas, acompanhada dos documentos exigidos na Resolução 23.546/2017. Dada a
devida publicidade ao balanço patrimonial e à demonstração do resultado do exercício, através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
(DEJERS) em 21/08/2019, conforme fl. 96, não houve impugnação.
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Consoante manifestação técnica de fl. 100, a agremiação cumpriu o determinado pela suprarreferida resolução.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do requerimento de regularização, consoante parecer de fl. 103.
É o relatório.
Decido.
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Os órgãos partidários que tiveram suas contas julgadas não prestadas, em sede de decisório transitado em julgado, podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para fins de levantamento das consequências decorrentes da omissão em apresentar as contas
partidárias anuais.
No caso, o diretório municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de CAPÃO DE LEÃO, cujas contas, referentes ao exercício
financeiro de 2018, já haviam sido julgadas não prestadas, requereu, com a apresentação das peças e demonstrativos pertinentes, a
regularização da situação de omissão e o levantamento da sanção de proibição de recebimento de quotas do fundo partidário, de
conformidade com o disposto no art. 59, caput, da Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Ocorre que para fins de regularização e afastamento das sanções, indelével a análise da existência de irregularidades ou impropriedades
quanto à aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas, haja
vista a necessidade de devolução de tais valores irregulares ao Erário, conforme o disposto no art. 59, § 2º da Resolução do TSE n.
23.546/2017.
Compulsando os autos, verifico que a unidade técnica não constatou a existência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário
ao Partido Democrático Trabalhista – PDT de Capão do Leão, durante o exercício de 2018, não havendo irregularidade ou impropriedade com
relação a recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
Diante do exposto, DECLARO regularizada a omissão da prestação de contas do exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
de Capão do Leão/RS, considerando sanada a inadimplência do órgão partidário referente a este exercício e, consequentemente, determino o
levantamento da proibição de recebimento de cotas do Fundo Partidário ao órgão partidário requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se aos diretórios estadual e nacional acerca do decisório.
Promovam-se os registros pertinentes e arquive-se.
Pelotas, 04 de outubro de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-61.2018.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Capão do Leão
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) RUBEM NEY LEAL ARGILES-OAB 41766)
RESPONSÁVEL(S) : WOLKE LUIZ ALIANDRO RODRIGUES E GUSTAVO DOMINGUES RODRIGUES (ADV(S) RUBEM NEY LEAL
ARGILES-OAB 41766)
Vistos, etc.
O PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, no município de Capão do Leão, apresentou sua prestação de contas referente ao exercício do
ano de 2017.
Dada a devida publicidade ao Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, através do Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral (DEJERS) em 02/04/2019, conforme fl. 36, não houve impugnação.
Examinados os documentos constantes nos autos por servidor designado, o mesmo emitiu parecer de fl. 165/166, pela aprovação com
ressalvas das contas apresentadas.
O Ministério Público, da mesma forma, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas.
É o sucinto relatório. Decido.
Na prestação de contas apresentada pela agremiação não constam, segundo análise realizada, impropriedades relevantes ou irregularidades
que justifiquem a sua rejeição. Todos os recursos arrecadados são oriundos de doações de pessoas físicas. Não foi constada a existência de
recursos de origem não identificada ou fonte vedadas. Também, não foi verificado o recebimento de recursos do Fundo Partidário.
Outrossim, foram apontadas impropriedades de ordem formal, que não justificam a reprovação das contas, consoante relatório conclusivo de
fl. 166, referentes ao não encaminhamento das contas através do sistema de prestação de contas anual, o não cumpriento do prazo legal para
entrega e a inexistencia de escrituraçãop contábil digital.
Isso posto, julgo como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas do Partido dos Trabalhadores (PT) de Capão do Leão, relativas ao
exercício de 2017,nos termos do artigo 46, II, da Resolução 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. intimem-se.
Transitada em julgado a precente decisão, arquive-se com baixa.
Pelotas, 3 de outubro de 2019.
Bento Fernandes de Barros Júnior,
Juiz Eleitoral
Pelotas, 03 de outubro de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE

165ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 20/2019
PRAZO: 30 dias
A Excelentíssima Senhora MARISA GATELLI, Juíza da 165ª Zona Eleitoral, 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, relativamente ao processo n. 70-86.2018.6.21.0165,
protocolo n. 60.108/2018, espécie PC – Prestação de Contas, atinente à omissão na prestação de contas eleitorais 2018 do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD de SÃO VENDELINO/RS, sendo responsáveis CRISTIANO JOÃO RUCKS (presidente atual e no período eleitoral),
EZEQUIEL RUCKS (tesoureiro atual) e CLACIR RUCKS (tesoureira no período eleitoral), fica notificada a tesoureira CLACIR RUCKS para
suprir a falta de apresentação da prestação de contas referente às Eleições 2018.
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PRAZO: 72 (setenta e duas) horas, convertido para 3 (três) dias, que começa a fluir após o transcurso do prazo deste edital, supramencionado.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente edital.
Feliz, 7 de outubro de 2019.
Eu, Daniel Graeff, Chefe de Cartório Substituto da 165ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARISA GATELLI,
Juíza Eleitoral da 165ª Zona Eleitoral
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