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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: RE N. 3-75.2016.6.21.0106 PROTOCOLO: 191002016
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: GRAMADO ZONA: 65ª - CANELA
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTAS - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO
DAS CONTAS - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Recorrente(s): PROGRESSISTAS - PP DE GRAMADO (Adv(s) Bruno Irion Coletto OAB/RS 79.274, Caetano Cuervo Lo Pumo OAB/RS
51.723, Dimas Antônio de Oliveira Rodrigues OAB/RS 50.902, Everson Alves dos Santos OAB/RS 104.318, Francisco Tiago Duarte Stockinger
OAB/RS 48.799 e Josué Felipe Alves Altreiter OAB/RS 61.706)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
Diante do exposto na petição da fl. 1181, determino que os autos sejam renumerados a partir da fl. 469.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2066-71.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 425482014
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.
Dê-se vista à União dos documentos cuja juntada ora determino (registros Infojud e Renajud), para que requeira o que entender de direito.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 18 de dezembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 48-09.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 201102016
Processo Classe: PC n. 48-09.2016.6.21.0000 Protocolo: 201102016
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
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ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): ROBERTO HENKE (Adv(s) Cristiana Borges Cardoso OAB/RS 63.510 e Leandro Raupp Tietbohl OAB/RS 56.844), PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB e ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA (Adv(s) Marcos Dewitt Weingartner OAB/RS 52.761)
Vistos, etc.
A UNIÃO juntou memória de cálculo e postula o cumprimento do julgado que condenou o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - RIO
GRANDE DO SUL ao recolhimento do valor de R$ 17.966,00 ao Tesouro Nacional, apontando que o débito atualizado em 04/12/2019 alcança
o montante de R$ 24.132,97.
Requer: a) a intimação do devedor para pagamento espontâneo no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa de 10% e dos
honorários de advogado de 10%, bem como da penhora de ativos financeiros; b) a expedição de certidão para fins de protesto, e c) a inclusão
de seu nome no CADIN (fl. 390).
Os pedidos comportam deferimento, consignando-se que a inclusão do nome do executado no CADIN é regulamentada pelo § 2º do art. 2º da
Lei n. 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;
b) a intimação do executado, na pessoa do advogado constituído, do prazo de 15 (quinze) dias para recolher ao Tesouro Nacional a quantia
atualizada de R$ 24.132,97, sob pena de inscrição de seu nome do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(CADIN), 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;
c) a emissão da certidão para fins do protesto de que trata o art. 517 do CPC, e respectiva intimação da exequente de que o documento está
disponível à exequente independentemente de novo despacho; e
d) a certificação nos autos do eventual transcurso do prazo de que trata o art. 2º, § 2º, da Lei n. 10.522/2002, procedendo-se à inscrição do
devedor no CADIN independentemente de novo despacho.
Publique-se.
Porto Alegre, 18 de dezembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 114-23.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 303432015
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014 - EXECUÇÃO DE JULGADO - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (Adv(s) Moises de Oliveira Rocha OAB/RS 75.498)
Interessado(s): LUIZ CARLOS COELHO PRATES e OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
A União requereu a inscrição do PSDC no CADIN (fl. 323) e o bloqueio e a penhora de valores por meio do Convênio mantido com o Banco
Central do Brasil (fl. 346).
Quanto ao CADIN, merece ser deferida a medida pretendida, tendo em vista que o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária (art. 15),
estabelece que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, §
3º). Some-se à disposição legal, o teor do art. 60, I, "b" , da Resolução TSE n. 23.546/2017, o qual prevê expressamente a inscrição do partido
no BACEN caso deixe de cumprir a decisão judicial.
Quanto à penhora, determino a juntada aos autos do resultado obtido junto ao BACENJUD.
Diante do exposto, determino:
a) a inscrição do PSDC no CADIN;
b) a intimação da União para que se manifeste quanto ao resultado do bloqueio efetivado e o prosseguimento do feito.
Porto Alegre, 18 de dezembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 80-82.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 185622014
Processo Classe: PC n. 80-82.2014.6.21.0000 Protocolo: 185622014
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2013 - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (Adv(s) Júlio César Freitas da Rosa OAB/RS 84.049 e Marcos Dewitt
Weingartner OAB/RS 52.761)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
A UNIÃO, tendo em vista que não houve êxito na localização de outros bens passíveis de penhora em nome do devedor, requereu nova
tentativa de consulta aos sistema BACENJUD, uma vez que transcorridos mais de 12 meses do último acesso. Acostou, ainda, memória de
cálculo do valor atualizado do débito, no montante de R$ 5.494,36 (fls. 788-794).
Defiro o pedido do exequente, razão pela qual se promove a indisponibilidade de ativos financeiros do executado no total de R$ 5.494,36
(cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais com trinta e seis centavos), mantidos no Banco do Brasil, agência n. 1889, conta n. 1290134,
conforme extrato da operação que acompanha esta decisão.
DIANTE DO EXPOSTO, intime-se o executado acerca da indisponibilidade dos valores, para que se manifeste, querendo, no prazo de 5
(cinco) dias, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC.
Havendo manifestação, retornem os autos conclusos.
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Transcorrido in albis o prazo do executado, intime-se a UNIÃO, para que requeira as providências que entender cabíveis no prazo de 15
(quinze) dias.
Publique-se.
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 7203-73.2010.6.21.0000 PROTOCOLO: 670912010
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Adv(s) Vanir de Mattos OAB/RS 32.692)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
Diante do requerido na fl. 492, seja dada vista à Advocacia-Geral da União para que se manifeste.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 74-07.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 238352016
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015 - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): PARTIDO VERDE - PV (Adv(s) Maria Zoraide da Rosa Carlos OAB/RS 101.983)
Interessado(s): MÁRCIO SOUZA DA SILVA e MARCO ANTÔNIO DA ROCHA (Adv(s) Vinícius Renato Alves OAB/RS 67.791)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
Verifiquei a inversão da juntada da petição do executado nas fls. 347 a 349 antes da decisão da fl. 340. Isso ocasionou nova decisão deste
juízo, nos mesmos termos da anterior (fls. 354 a 355).
Ainda, constatei que não houve manifestação sobre os termos da certidão da fl. 352, a qual constatou que a procuração juntada na fl. 349 dos
autos constituiu o procurador Augusto Vieira Strömdahl para atuar em outro processo, qual seja PC 36-58.2017.6.21.0000.
Ante o exposto, determino:
a) o desentramento dos autos da procuração juntada na fl. 349 por ser documento estranho a lide, intimando-se o executado para ciência;
b) o cumprimento do disposto na decisão das fls. 354 e 355;
c) seja dada vista à Advocacia-Geral da União para que informe o valor atualizado da dívida para inclusão nos registros do Serasajud e dizer
sobre o prosseguimento do feito.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2631-35.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 772422014
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Interessado(s): TIAGO TESSARI, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 1452 (Adv(s) Alex Tessari OAB/RS 95.116)
Vistos, etc.
Remetam-se os autos à Advocacia-Geral da União para manifestação a respeito da petição das fls. 199-200v.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.

Acórdãos
PROCESSO 0603439-49.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603439-49.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLA ROSANA TABORDA VIANA DEPUTADO FEDERAL, CARLA ROSANA TABORDA VIANA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO CERATTI DOS SANTOS FILHO - RS087388
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. FALHA QUE
REPRESENTA PERCENTUAL SIGNIFICATIVO DA TOTALIDADE DAS RECEITAS ARRECADADAS. RECOLHIMENTO DA QUANTIA
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
1. Não apresentados documentos comprobatórios relativos às despesas, bem como os respectivos comprovantes de pagamentos (cópia do
cheque nominal ao fornecedor ou transferência bancária identificando a contraparte), efetuadas com recursos do Fundo Partidário. Infringência
aos arts. 40 e 63 da Resolução TSE nº 23.553/17.
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2. Falha equivalente a 51,11% da totalidade dos valores arrecadados na campanha. Recolhimento da quantia irregular ao erário, nos termos
do art. 82, § 1º, da norma de regência.
3. Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do voto do
relator.

Edital
EDITAL SJ/CORIP Nº 035/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados os seguintes processos:
Sessão de 05.12.2019:
Relator: Desembargador Eleitoral Sílvio Ronaldo Santos de Moraes 1) Proc. Classe RE N. 662 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas de Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Tapes. Recorrente(s): Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Tapes (Adv(s) Luís Eduardo Barcellos Cidade-OAB OAB/RS 47.338). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Decisão: “Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.”. Ementa: RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
ADVINDAS DE FONTES VEDADAS. CARGOS DE CONFIANÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17. AFASTADA A ILICITUDE DAS
DOAÇÕES ORIUNDAS DE SERVIDORES COM FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO. REALIZADO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE DAS
SANÇÕES. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO, DO PERCENTUAL DA MULTA IMPOSTA E DO VALOR
A SER RECOLHIDO AO ERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.1. Doações realizadas por ocupantes de cargos de confiança, enquadrados como
fonte vedada de recursos. Os cargos comissionados ocupados pelos doadores inserem-se no conceito de autoridade pública, prevista no art.
31, inc. II, da Lei n. 9.096/95, com a redação vigente ao tempo dos fatos, conforme regulamentação inscrita no art. 12, inc. IV e § 1º, da
Resolução TSE n. 23.464/15. Esta Corte já se posicionou pela irretroatividade das novas disposições legais, ainda que eventualmente mais
benéficas ao prestador, preponderando os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica. Nesse sentido,
inaplicabilidade das novas previsões da Lei n. 13.488/17 à hipótese dos autos. No caso, não há como afastar a irregularidade em razão da
voluntariedade do repasse ou da natureza privada dos valores, porquanto a norma incide de forma objetiva, bastando a caracterização da
origem proscrita e da transferência de valores à agremiação. Irrelevante aferir se os doadores eram vinculados aos quadros efetivos da
administração ou pessoas externas ao Poder Público, uma vez que a regra legal não prevê tal discriminação. A vedação incide sobre os
detentores de cargos em comissão de chefia ou direção na administração pública, os quais, pela própria natureza jurídica do instituto, tanto
podem ser ocupados por servidores estatutários quanto por pessoas sem vínculo permanente com a administração pública, nos termos do art.
37, inc. V, da Constituição Federal. 2. Ilicitude das doações efetuadas por servidores com funções de assessoramento junto à administração
pública. A diretriz jurisprudencial desta Corte firmou entendimento de que as atribuições de assessoramento exclusivo não qualificam o agente
público como autoridade, visto que a norma alcança apenas os cargos comissionados de chefia ou direção.3. A irregularidade equivale a 19%
do total de receitas declaradas no exercício, proporção que compromete de forma substancial a transparência e regularidade das contas,
impedindo a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.4. Em observância à gravidade e ao quantum da falha,
realizado juízo de proporcionalidade das sanções, cabendo a redução do período de suspensão do Fundo Partidário para dois meses; da multa
para a proporção de 3% e do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 2.287,47.5. Parcial provimento.
Relator: Desembargador Eleitoral Sílvio Ronaldo Santos de Moraes 2) Proc. Classe RE N. 939 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas de Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Cristal. Recorrente(s): Partido
Socialista Brasileiro - PSB de Cristal (Adv(s) Alexandre Ziegler Pereira Lima-OAB OAB/RS 46.873, Maurício Queiroz Peres-OAB OAB/Gb
106.394 e Maurício Silva Dall'Agnol-OAB OAB/RS 109.352). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento
ao recurso.”. Ementa: RECURSO INOMINADO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. PARTIDO POLÍTICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA ANISTIA PREVISTA NO ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO. Postulada a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da
anistia prevista no art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19, em face da condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, sob o fundamento de que a medida não é aplicável aos casos em que já ocorrido o trânsito em julgado da decisão sancionatória.
Matéria já analisada por esta Corte, ocasião em que foi reconhecida a inconstitucionalidade do referido dispositivo. Indeferimento do pedido de
anistia do débito da agremiação, na esteira da jurisprudência deste Tribunal. Provimento negado.
Sessão de 09.12.2019:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe PC N. 11945 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Órgão de
Direção Regional - Exercício 2014 - Execução de Julgado. Procedência: D/C. Executado(s): Partido Trabalhista Cristão - Ptc. Exeqüente(s):
União - Advocacia-Geral da União. Decisão: “Por unanimidade, homologaram o acordo extrajudicial. ”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2014. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. Homologação de
novo acordo extrajudicial firmado entre a União e a agremiação partidária, visando à plena quitação de débito decorrente de condenação em
processo de prestação de contas eleitorais. Acordo celebrado em conformidade com os requisitos legais previstos na Lei n. 9.469/97.
Homologação.
Relator: Gerson Fischmann 2) Proc. Classe RE N. 4870 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Cristal. Recorrente(s): Partido Socialista Brasileiro - PSB de Cristal
(Adv(s) Alexandre Ziegler Pereira Lima-OAB OAB/RS 46.873, Maurício Queiroz Peres-OAB OAB/Gb 106.394 e Maurício Silva Dall'Agnol-OAB
OAB/RS 109.352). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. ”. Ementa: RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. IRRETROATIVIDADE DE NOVA LEGISLAÇÃO NÃO VIGENTE AO TEMPO DO EXERCÍCIO
EM EXAME. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55-D DA LEI 9.096/95. DESPROVIMENTO. 1. Prefacial afastada. O art. 257 do Código
Eleitoral é expresso ao determinar que os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.2. Postulada a aplicação do disposto no art. 55-D da
Lei n. 9.096/95, incluído pelo art. 2º da Lei n. 13.831/19, que estabelece: "Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências
ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam
função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político". Já o art. 3º da Lei n. 13.831/19 prevê que "as
disposições desta Lei terão eficácia imediata nos processos de prestação de contas e de criação dos órgãos partidários em andamento, a partir
de sua publicação, ainda que julgados, mas não transitados em julgado". 3. Transitada em julgado a sentença, não é possível invocar nova
legislação não vigente ao tempo do exercício financeiro a fim de que seja aplicada de forma retroativa, uma vez que após a coisa julgada, a
decisão é abarcada pela imutabilidade da sentença em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, consoante o disposto no art. 508 do
Código de Processo Civil. Consolidado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e deste TRE-RS, o entendimento de que as alterações
legislativas nas normas eleitorais não se aplicam aos processos eleitorais de forma retroativa, por força do princípio do tempus regit actum
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estabelecido no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 4. Ademais, a matéria já foi examinada por este Tribunal, ocasião
em que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei n. 9.096/95. 5. Provimento negado.
Relator: Desembargador Eleitoral Sílvio Ronaldo Santos de Moraes 3) Proc. Classe INQ N. 5539 - Inquérito - Declinação de Competência
- Crime Eleitoral - Falsificação Ou Alteração de Documento Público Para Fins Eleitorais - Inscrição Fraudulenta - Corrupção Ou Fraude Prefeito Municipal. Procedência: São Luiz Gonzaga. Investigado(s): Ademir José Andrioli Gonzatto. Decisão: “Por unanimidade, acolheram
integralmente a promoção ministerial, nos termos do voto do relator.”. Ementa: INQUÉRITO. DELITOS DE INSCRIÇÃO ELEITORAL
FRAUDULENTA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PARA FINS ELEITORAIS E USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS
ELEITORAIS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO REFERENTE A DETERMINADOS
FATOS. CASSAÇÃO DE INDICIAMENTOS. PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA PROMOÇÃO MINISTERIAL. 1. Apuração de suposto comparecimento de eleitores em
Cartório Eleitoral, com documentação falsificada, para a realização de regularização, alistamento e transferências eleitorais. Instauração para
apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 290, 299, 348 e 346, c/c 377, todos do Código Eleitoral 2. Fixação de competência desta Corte
para o julgamento do presente inquérito. Considerando-se o período de ocorrência dos delitos apontados, quando o investigado ocupava o
cargo de Prefeito, candidato à reeleição, revela-se incontestável a relação direta entre os fatos descritos e as funções exercidas pelo
mandatário. As condutas teriam sido praticados em razão e por meios oportunizados pela função pública desempenhada, nos termos da
interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao foro por prerrogativa de função. A circunstância de que os fatos teriam sido
perpetrados durante o primeiro mandato do investigado na chefia do Poder Executivo municipal não tem o condão de afastar a prerrogativa de
função constitucionalmente conferida ao mandatário. Não houve a mínima interrupção no exercício do cargo em tela, que decorreu de
reeleição a novo mandato imediato e subsequente. O segundo mandato, decorrente de sucessiva e ininterrupta reeleição, deve ser havido
como continuação do primeiro, na esteira do entendimento sufragado pelo Pleno da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Inq n. 4435,
em 14.03.2019.3. Arquivamento do inquérito policial com fundamento na atipicidade da conduta. Embora a atestada falsidade de comprovantes
de residências, apresentados por alguns cidadãos, diversos eleitores comprovaram residir na localidade ou manter vínculos familiares, sociais,
profissionais ou afetivos com o município, suficientes para justificar seu alistamento, sua revisão ou transferência eleitoral. Os referidos
vínculos afastam a tipicidade dos tipos penais imputados, diante da ausência das elementares "fraude" e "falsidade" no cadastramento do
eleitor no município que efetivamente configura seu domicílio eleitoral.4. Arquivamento do inquérito policial com fundamento na ausência de
justa causa. Alguns eleitores que apresentaram comprovantes de cobrança de água com suposta falsidade não foram localizados durante a
persecução, ou não tiveram seus depoimentos colhidos em sede policial. Destarte, não se vislumbra justa causa para a continuidade da
investigação, porque o fato de supostamente não residirem no município ou não terem sido encontrados na cidade não implica, por si só, na
ausência de vínculo legítimo com o município.5. Cassação de indiciamentos. Apontados como indevidos diversos atos de indiciamentos. O
dominus litis da ação penal entendeu de forma inequívoca pela impossibilidade de prosseguimento da persecução penal, cabível a sua
excepcional cassação, evitando indevidas e negativas repercussões na esfera dos direitos fundamentais dos investigados.6. Do
compartilhamento probatório. A investigação exibiu a suposta utilização do sistema informatizado de gerenciamento da rede municipal de água,
com a inserção de dados inverídicos, para a obtenção de comprovantes de residências ideologicamente falsos. Diante de tais fatos, a
Procuradoria Regional Eleitoral postula o compartilhamento dos elementos informativos colhidos com a Promotoria de Justiça Eleitoral, para a
adoção das providências que entender pertinentes nas esferas cível e criminal. Inexistindo óbices legais, a partilha dos elementos específicos
colhidos no inquérito policial é medida imperativa, pois atende ao interesse público da apuração e da repressão de práticas ilegais realizadas
no contexto da Administração Pública.7. Das diligências complementares. Requerimento, pelo órgão ministerial, da realização de diligências
complementares, consistentes na oitiva de testemunhas e na coleta de informações complementares, a fim de subsidiar o oferecimento da
denúncia.8. Acolhimento integral da promoção ministerial.
Sessão de 10.12.2019:
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 1) Proc. Classe PC N. 3828 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro
- de Partido Político - Exercício 2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Popular Socialista - PPS - Diretório Estadual (Adv(s) Juliana
Arrué Dias-OAB OAB/RS 84.511 e Robson de Alencar Brum Dias-OAB OAB/RS 24.943), Paulo Odone Chaves de Araújo Ribeiro (Adv(s) Paulo
Renato Gomes Moraes-OAB OAB/RS 9.150), João Carlos Fornari. Decisão: “Por unanimidade, desaprovaram as contas e determinaram o
recolhimento do valor de R$ 142.328,61, acrescido da multa de 5%, ao Tesouro Nacional, bem como a suspensão do recebimento das quotas
do Fundo Partidário pelo período de quatro meses.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECEITAS ADVINDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECEBIMENTO DE
VALORES ORIUNDOS DE FONTES VEDADAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17. PERCEPÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO. 1. Ausência de comprovação quanto à utilização de
receitas provenientes do Fundo Partidário, em dissonância com o art. 17, § 1º, 18 e 35, § 2º, todos da Resolução TSE n. 23.464/15.
Apresentação de documentos fiscais genéricos, insuficientes à demonstração de que os recursos foram destinados às atividades políticopartidárias. A ausência da devida comprovação dos gastos realizados com os recursos do Fundo Partidário impõe o recolhimento do montante
ao Tesouro Nacional. 2. Doações efetuadas por ocupante de cargo demissível ad nutum, detentor de poder de chefia e direção e enquadrado
no conceito de autoridade pública, consoante no art. 12, inc. IV e § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A Lei n. 13.488/17 admitiu a
possibilidade de os filiados contribuírem para a manutenção dos partidos políticos, mas a aplicação retroativa de suas disposições é obstada
em razão de serem as prestações de contas regidas pela lei vigente à época dos fatos " tempus regit actum, em prol dos princípios da
isonomia e da segurança jurídica. Ademais, este Tribunal Regional declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei n.
9.096/95, o que afastou a possibilidade de reconhecimento da anistia, devendo ser determinado o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. 3. Ingresso de receitas na conta bancária da grei, por meio de
depósitos identificados com o CNPJ do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Caracterizado o recebimento de recursos de
origem não identificada, porquanto a grei não pode receber recursos de pessoa jurídica, salvo de outros níveis partidários ou de outra
agremiação.4. Falhas que representam 27,4% dos recursos auferidos no exercício financeiro em análise. Recolhimento do montante indevido
ao erário, acrescido de multa de 5% sobre a importância julgada irregular e suspenso o recebimento de quotas do fundo partidário pelo período
de quatro meses, nos termos da norma de regência.5. Desaprovação.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 2) Proc. Classe RC N. 368 - Recurso Criminal - Ação Penal - Agravo de
Instrumento - Crime Eleitoral - Cargo - Prefeito - Divulgação de Falsa Imputação. Procedência: Taquara. Recorrente(s): Otávio Augusto Fontes
(Adv(s) Julio Cezar Garcia Junior-OAB OAB/RS 75.972 e Vinicius Felippe-OAB OAB/RS 93.503). Recorrido(s): Juízo Eleitoral da 055ª Zona Taquara. Decisão: “Por unanimidade, deram provimento ao agravo, ao efeito de declarar extinta a punibilidade do agravante e determinar, de
ofício, a restituição do valor recolhido a título de multa.”. Ementa: RECURSO CRIMINAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ART. 324, § 1º, DO
CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDEFERIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. SUBSTANCIAL ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO À TÍTULO DE MULTA. PROVIMENTO.
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade, face a descumprimento de uma das condições impostas na
suspensão condicional do processo. Evidenciado que o agravante prestou as horas determinadas de serviços à comunidade, apenas deixando
de comparecer em juízo mensalmente. Quando o descumprimento de alguma das condições impostas na suspensão condicional do processo
revelar-se insignificante frente ao que foi adimplido, imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do agente. Determinada ainda, a
restituição do valor recolhido a título de multa. Provimento.
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Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 3) Proc. Classe RE N. 2081 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas - Execução de Julgado. Procedência: Alvorada.
Recorrente(s): Partido Socialista Brasileiro - PSB de Alvorada (Adv(s) Diego de Souza Beretta-OAB OAB/RS 76.948). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. ”. Ementa: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ANISTIA PREVISTA NO ART. 55-D DA
LEI N. 9.096/95. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDEFERIDO PEDIDO DE ANISTIA.
DESPROVIMENTO.1. Postulada a aplicação do disposto no art. 55-D da Lei n. 9.096/95, que trata da anistia de devoluções que tenham como
causa as doações ou contribuições advindas de fonte vedada " autoridade pública. Contudo, o art. 3º da citada Lei, em sua parte final,
estabelece que suas disposições somente terão eficácia imediata aos processos de prestação de contas, a partir de sua publicação, ainda que
julgados, mas não transitados em julgado, o que já ocorreu na espécie. 2. Ademais, este Tribunal já se manifestou sobre a matéria, declarando
a inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei n. 9.096/95. Registrado ainda, o trâmite no Supremo Tribunal Federal, de ADI ajuizada pela
Procuradoria Geral da República contra o art. 55-D da Lei dos Partidos e outros dispositivos a ela acrescidos pela Lei n. 13.831/19, agora na
pendência de julgamento.3. Manutenção da sentença. Indeferido pedido de anistia.4. Desprovimento.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 4) Proc. Classe RE N. 2175 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Canoas. Recorrente(s): Nedy de
Vargas Marques (Adv(s) Eduardo Mazzarino-OAB OAB/RS 23.734). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ADVINDAS DE FONTES VEDADAS. CARGOS DE CONFIANÇA.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. Doações realizadas por ocupantes de
cargos de confiança, enquadrados como fonte vedada de recursos. Os cargos comissionados ocupados pelos doadores inserem-se no
conceito de autoridade pública, prevista no art. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95, com a redação vigente ao tempo dos fatos, conforme
regulamentação inscrita no art. 12, inc. IV e § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. Pacífico o entendimento de que as prestações de contas são
regidas pela lei vigente à época dos fatos " tempus regit actum, prevalecendo os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Nesse
sentido, inviável a aplicação das novas disposições previstas na Lei n. 13.488/17 e Resolução TSE n. 23.546/17. Provimento negado.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 5) Proc. Classe RE N. 6041 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Coqueiros do Sul. Recorrente(s):
Partido Progressista - PP de Coqueiros do Sul (Adv(s) Caroline Oliveira Rocha-OAB OAB/RS 83.246 e Décio Itiberê Gomes de Oliveira-OAB
OAB/RS 12.725). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, acolheram a preliminar de inconstitucionalidade do art. 55-D da
Lei 9.9096/95, incluído pela Lei 13.831/2019 e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário até o esclarecimento da origem dos recursos, mantendo íntegros os demais termos da sentença,
pelos próprios fundamentos.”. Ementa: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55-D DA LEI
9.096/95. MÉRITO. PERCEPÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ADVINDAS DE
FONTES VEDADAS. AUTORIDADES. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADA A
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.1. Prefacial acolhida. Inconstitucionalidade incidental do art.
55-D da Lei n. 9.096/95, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. O referido dispositivo, introduzido na Lei dos Partidos Políticos pela Lei
n. 13.831/19, o qual dispõe sobre anistia de devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional, impostas aos partidos políticos, foi
declarado inconstitucional por esta Corte, restando afastada sua aplicação ao caso concreto.2. Mérito. Recebimento de recursos de origem não
identificada e de fontes vedadas. Em que pese a inovação da Lei n. 13.488/17, a qual alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9096/95,
possibilitando as doações de pessoas físicas ocupantes de cargos demissíveis ad nutum desde que filiadas ao partido político, esta Corte já se
posicionou pela irretroatividade das novas disposições legais, ainda que eventualmente mais benéficas ao prestador, prevalecendo os
princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica. As normas aplicáveis ao caso devem ser aquelas vigentes no
respectivo exercício. Incontroverso que, na hipótese, as doadoras inserem-se no conceito de autoridade pública prevista no art. 31, inc. II, da
Lei n. 9096/95, conforme regulamentação insculpida no art. 12, inc. IV e § 1°, da Resolução TSE n. 23.464/15, que vedava, de forma irrestrita,
os auxílios pecuniários aos diretórios ofertados por pessoas físicas, filiadas ou não a partidos políticos, que exerçam cargos de chefia ou
direção na Administração Pública Direta ou Indireta. 3. Manutenção da sentença que determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia impugnada, acrescida de multa de 10%. Afastada, outrossim, a penalidade de suspensão do Fundo Partidário até que o
esclarecimento da origem dos recursos seja aceito. A referida sanção apenas tem sentido durante a tramitação do feito e não após a prolação
da decisão que julga as contas, uma vez que nela deve ser determinado que os recursos de origem não identificada retornem integralmente ao
erário. Interpretação diversa poderia redundar na imposição de sanção por tempo infinito, penalidade não admitida no ordenamento jurídico
brasileiro 4. Parcial provimento.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 6) Proc. Classe RE N. 983 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Nova Boa Vista. Recorrente(s): Partido
dos Trabalhadores - PT de Nova Boa Vista (Adv(s) Maiquel Adam-OAB OAB/RS 69.858). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por
unanimidade, afastaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso para, mantidas a desaprovação das contas e a determinação do
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 3.893,64, com acréscimo de multa de 20%, afastar a suspensão do recebimento de
quotas do Fundo Partidário até o esclarecimento da origem dos recursos, nos termos da fundamentação.”. Ementa: RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. AFASTADA A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO E DA MULTA IMPOSTA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. AFASTADA A SUSPENSÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO ATÉ O ESCLARECIMENTO DA ORIGEM DOS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL.1. Preliminar afastada. Nulidade da
sentença por suposto cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do prestador para manifestação sobre o parecer técnico, o
qual opinou pela desaprovação das contas. Na espécie, suprido eventual cerceamento com a publicação de Nota de Expediente notificando o
partido e seus advogados para oferecerem defesa e requererem a produção de provas, bem como para a apresentação das alegações finais,
ocasiões em que permaneceram silentes. 2. Recebimento de recursos sem a identificação do doador de origem, em afronta aos arts. 7º, caput,
e 8º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, que estipulam que as transações bancárias em favor do prestador de contas devem ser feitas,
obrigatoriamente, mediante cheque cruzado ou depósito bancário direto, sempre com identificação do CPF do doador. A jurisprudência desta
Corte pacificou entendimento de que a carência de identificação da fonte originária do recurso, na própria operação, é falha grave que impede
o controle da Justiça Eleitoral. Não basta a identificação do CNPJ do próprio partido, devendo ser demonstrado nos autos os doadores
originários, bem como a origem dos montantes nas transferências entre contas. 3. A suspensão de quotas até que a origem dos recursos seja
informada, somente possui razão durante a tramitação do feito e não após a prolação da decisão que julga as contas, sob pena de imposição
de sanção por tempo infinito, penalidade não admitida no ordenamento jurídico.4. Mantidas, a sentença de desaprovação das contas e o
recolhimento ao Tesouro Nacional das quantias irregulares, com acréscimo de multa de 20%. Excluída a suspensão do recebimento de quotas
do Fundo Partidário até o esclarecimento da origem dos recursos.5. Provimento parcial.
Sessão de 16.12.2019:
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Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe RC N. 354 - Recurso Criminal - Ação Penal - Corrupção Ou Fraude. Procedência: Augusto
Pestana. Recorrente(s): Andiara Aparecida Ribeiro (Adv(s) Nasser Vitoria Jalil-OAB OAB/RS 37.419). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Decisão: “Por unanimidade, acolheram a matéria preliminar e declararam a nulidade desde a audiência de proposta de suspensão condicional
do processo, determinando a baixa dos autos à origem.”. Ementa: RECURSO CRIMINAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. VÍCIOS NA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECRETADA NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Acolhida preliminar de nulidade do processo.
Evidenciados graves e insanáveis vícios na instrução processual, que violam as garantias processuais de ampla defesa, contraditório e
paridade de armas, sendo a anulação do processo medida impositiva. Nulidade do feito, desde a audiência de proposta de suspensão
condicional do processo. Determinada a baixa dos autos à origem para que outra seja designada, com prévia intimação pessoal da acusada e
intimação de sua defesa técnica por intermédio do Diário da Justiça Eletrônico. Prejudicado o exame do mérito do recurso.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 18.12.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Resoluções
RESOLUÇÃO N. 337, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Estabelece normas para a renovação das eleições majoritárias no município de Parobé, a serem realizadas no dia 08 de março de 2020.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando a decisão proferida por este Tribunal no Recurso Eleitoral n. 4-82.2017.6.21.0055, publicada em 21 de janeiro de 2019;
Considerando o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que negou provimento aos Agravos Regimentais no Recurso Especial Eleitoral n. 482.2017.6.21.0055, publicado em 26 de novembro de 2019;
Considerando a decisão do Juiz Eleitoral da 55ª Zona, proferida em 03 de dezembro de 2019, que declarou o afastamento de Irton Bertoldo
Feller e Marizete Garcia Pinheiro dos cargos de prefeito e vice-prefeita do município de Parobé;
Considerando o disposto na Portaria TSE n. 821, de 22 de outubro de 2019, que estabelece o calendário de realização de eleições
suplementares em 2020,
RESOLVE:
Art. 1º No dia 08 de março de 2020 serão realizadas novas eleições para prefeito e vice-prefeito no município de Parobé, jurisdicionado pela
55ª Zona Eleitoral, em razão do estabelecido no art. 224 do Código Eleitoral.
Art. 2º A eleição suplementar será regida pelas disposições contidas nesta Resolução e nas leis eleitorais vigentes, e, no que couber e não as
contrariar, nas normas expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e por este Regional, relativas às Eleições de 2018.
Art. 3º Os prazos para a prática de atos eleitorais ficam reduzidos conforme estipulado nesta Resolução e no respectivo Calendário Eleitoral
em face da exiguidade do tempo, salvo os de natureza processual previstos na Lei Complementar n. 64/1990 e na Lei n. 9.504/1997.
§ 1° Os prazos referidos no caput são contínuos e peremptórios, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados entre 27.01.2020 e a
data de diplomação dos candidatos eleitos.
§ 2º Para cumprimento dos prazos fixados nesta Resolução, o Juiz Eleitoral poderá, excepcionalmente, reduzir aqueles constantes na
legislação vigente e nas demais instruções referidas no art. 2º, desde que preservadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do
devido processo legal.
Art. 4º Poderá participar das eleições o partido que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral,
conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo
estatuto (Lei n. 9.504/1997, art. 4º).
Art. 5º Estarão aptos a votar na eleição majoritária a ser renovada os eleitores com inscrição eleitoral regular, domiciliados no município de
Parobé, até o dia 09 de outubro de 2019, inclusive.
§ 1º O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral na data da realização das novas eleições deverá apresentar, no prazo legal, justificativa
dirigida ao Juiz Eleitoral da 55ª Zona.
§ 2º O requerimento de justificativa poderá ser preenchido e entregue em qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor,
dispensada a intermediação da Corregedoria Regional Eleitoral, ou enviado diretamente por meio do Sistema Justifica, disponível na página do
TRE-RS na Internet (www.tre-rs.jus.br).
Art. 6º Poderão concorrer às eleições regidas por esta Resolução os cidadãos que preencham as condições de elegibilidade e que não sejam
inelegíveis, de acordo com a Constituição Federal, a legislação eleitoral e as instruções e decisões do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. O candidato, nas hipóteses em que a legislação exigir, deverá afastar-se do cargo gerador de inelegibilidade, nos termos da
Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, nas 24 horas seguintes à sua escolha pela convenção partidária (Resolução TSE n.
21.093/2002), salvo na hipótese prevista pelo art. 14, § 7º da Constituição Federal, cujo prazo não admite mitigação, mesmo em pleito
suplementar, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 843.455.
Art. 7º Os candidatos que deram causa à renovação das eleições municipais de 02 de outubro de 2016 não poderão participar das novas
eleições.
Parágrafo único. Havendo pedido de registro de candidatura daqueles que tenham dado causa à renovação da eleição, os dados dos
integrantes da chapa respectiva não serão inseridos na urna eletrônica.
Art. 8º O pedido de registro deverá ser gerado obrigatoriamente em meio digital pelo Sistema de Candidaturas Módulo Externo (CANDex),
desenvolvido pelo TSE, e apresentado no cartório eleitoral, acompanhado de cópia impressa do Requerimento de Registro de Candidatura –
RRC ou do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP e dos documentos comprobatórios e informações constantes dos arts.
23 a 27 da Resolução TSE n. 23.455/2015.
Art. 9º O partido político poderá requerer, até a data da eleição, o cancelamento do registro do candidato que dele for expulso, em processo no
qual seja assegurada ampla defesa, com observância das normas estatutárias (Lei n. 9.504/97, art. 14).
Art. 10. É facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu registro indeferido, inclusive por inelegibilidade,
cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro (Lei n. 9.504/97, art. 13, caput; Lei
Complementar n. 64/1990, art. 17, e Código Eleitoral, art. 101, § 1º).
Art. 11. O pedido de registro de substituto deverá ser apresentado em arquivo digital gerado pelo Sistema Candex, acompanhado do
Requerimento de Registro de Candidatura – RRC específico de pedido de substituição, contendo as informações e documentos previstos para
o registro originário de candidato (arts. 26 e 27 da Resolução TSE n. 23.455/2015, dispensada a apresentação daqueles já existentes no
Cartório Eleitoral, certificando-se a sua existência em cada um dos pedidos.
§ 1º Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para elaboração da lista de candidatos e preparação das urnas, o substituto
concorrerá com o nome, o número e, na urna eletrônica, com a fotografia do substituído, computando-se àquele os votos a este atribuídos.
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§ 2º Na hipótese de substituição, caberá ao partido político ou à coligação do substituto dar ampla divulgação ao fato, para esclarecimento do
eleitorado, sem prejuízo da divulgação também por outros candidatos, partidos políticos ou coligações e, ainda, pela Justiça Eleitoral.
Art. 12. O Juiz Eleitoral deverá, de ofício, cancelar automaticamente o registro do candidato que venha a falecer, quando tiver conhecimento do
fato, cuja veracidade deverá ser comprovada.
Art. 13. Não haverá propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, sendo admitidos todos os demais meios previstos pela legislação
vigente.
Art. 14. Ficam convocados para atuar nas Mesas Receptoras de Votos os mesmos cidadãos que atuaram na última eleição, dispensada a
convocação do primeiro secretário.
Parágrafo único. Não haverá instalação de mesas destinadas exclusivamente à recepção de justificativa pela ausência ao voto.
Art. 15. Ficam convocados para atuar como membros, escrutinadores e auxiliares das Juntas Eleitorais os cidadãos nomeados para as
respectivas funções na última eleição, salvo impossibilidade.
Art. 16. A prestação de contas, que deverá espelhar a movimentação financeira da campanha eleitoral, será feita de acordo com Sistema de
Prestação de Contas especificamente elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a renovação de eleições, denominado “Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) – Eleição suplementar 2016”.
Art. 17. Os processos referentes ao pleito suplementar tramitarão, obrigatoriamente, no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).
Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral competente.
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove.
Desembargadora Marilene Bonzanini,
Presidente.
Desembargador André Luiz Planella Villarinho,
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral.
Desembargador Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes
Desembargador Eleitoral Gerson Fischmann
Desembargador Eleitoral Roberto Carvalho Fraga
Desembargador Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz
ANEXO À RESOLUÇÃO N. 337/2019 – TRE/RS
CALENDÁRIO ELEITORAL
SETEMBRO DE 2019
8 de setembro – domingo
(6 meses antes)
1. Data até a qual todos os partidos políticos que pretendam participar das novas eleições devem ter obtido registro de seus estatutos no
Tribunal Superior Eleitoral (Lei n. 9.504/1997, art. 4º).
2. Data até a qual os que pretendam ser candidatos a cargo eletivo nas novas eleições devem ter domicílio eleitoral no município de Parobé e
estar com a filiação deferida pelo partido, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior (Lei n. 9.504/1997, art. 9º, caput, e Lei
n. 9.096/1995, art. 20, caput).
OUTUBRO DE 2019
9 de outubro – quarta-feira
(151 dias antes)
1. Data até a qual os requerimentos de inscrição eleitoral ou transferência de domicílio serão incluídos na listagem de eleitores habilitados a
votar nas novas eleições.
2. Data até a qual serão considerados os pedidos de alteração de local de votação de eleitor que mudou de residência dentro do município,
com vistas à votação nas novas eleições.
3. Data até a qual será considerado o requerimento para Seção Eleitoral Especial de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, com vistas
à votação nas novas eleições.
JANEIRO DE 2020
1º de janeiro – quarta-feira
(67 dias antes)
1. Data a partir da qual as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às novas eleições ou aos possíveis
candidatos, para conhecimento público, ficam obrigadas a registrar, no juízo eleitoral, as informações previstas em lei e em instruções
expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei n. 9.504/1997, art. 33, caput e § 1º).
2. Data a partir da qual fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos
de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa (Lei n.
9.504/1997, art. 73, § 10).
3. Data a partir da qual ficam vedados os programas sociais executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por este
mantida, ainda que autorizados em lei ou em execução orçamentária no exercício anterior (Lei n. 9.504/1997, art. 73, § 11).
4. Data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração
dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição (Lei n. 9.504/1997, art. 73,
inciso VIII, e Resolução TSE n. 22.252/2006).
5. Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob
pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no § 2º do art. 45 da Lei n. 9.504/1997 e de
cancelamento do registro da candidatura do beneficiário.
6. Data a partir da qual, observado o prazo de quinze dias que antecede a data definida pelo partido para a escolha dos candidatos, é
permitido ao postulante à candidatura a cargo eletivo realizar propaganda intrapartidária com vistas à indicação de seu nome, vedado o uso de
rádio, televisão e outdoor.
16 de janeiro – quinta-feira
(52 dias antes)
1. Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a prefeito e a
vice-prefeito, devendo ser lavrada a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral e publicada em 24 (vinte e quatro) horas em
qualquer meio de comunicação.
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2. Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo
de comunicação social.
3. Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
4. Data a partir da qual, considerada a data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, é permitida a formalização de contratos
que gerem despesas e gastos com a instalação física e virtual de comitês de candidatos e de partidos políticos, desde que só haja o efetivo
desembolso financeiro após a obtenção do número de registro de CNPJ do candidato e a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e emissão de recibos eleitorais.
5. Data a partir da qual, observada a homologação da respectiva convenção partidária, até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo
eleitoral, não poderão servir como juízes no Tribunal Eleitoral, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o
segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição.
6. Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as Justiças e
instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
22 de janeiro – quarta-feira
(46 dias antes)
Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a prefeito e a vice-prefeito.
27 de janeiro – segunda-feira
(41 dias antes)
1. Último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem no Cartório Eleitoral competente, até as 19 horas, o requerimento de
registro de candidatos a prefeito e a vice-prefeito.
2. Data a partir da qual o Cartório da 55ª Zona Eleitoral permanecerá aberto, em regime de plantão, aos sábados, domingos e feriados, das 15
às 19 horas, até a data de diplomação dos eleitos.
3. Data a partir da qual a divulgação de atos judiciais e as intimações processuais relativas ao pleito serão publicadas no Mural Eletrônico
específico para as eleições suplementares de Parobé, disponível na página do TRE-RS na internet.
4. Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. (Lei n.
9.504/1997, art. 75, caput).
5. Data a partir da qual é vedado a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas.
6. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes condutas (Lei n. 9.504/1997, art. 73, incisos V e VI, alínea a):
I - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou
impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, até a posse dos
eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os casos de:
a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da
República;
c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 8 de dezembro de 2019;
d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa
autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários;
II - realizar transferência voluntária de recursos da União e do Estado ao município de Parobé, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou de serviço em andamento e com
cronograma prefixado, bem como os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública.
7. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição (Lei n.
9.504/1997, art. 73, inciso VI, alíneas b e c, e § 3º):
I - com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
II - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratarse de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo.
8. Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em programação normal e em noticiário:
I – transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta popular
de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados; II – veicular propaganda política ou
difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, seus órgãos ou representantes; III – dar tratamento privilegiado a
candidato, partido ou coligação; IV – veicular ou divulgar, mesmo que dissimuladamente, filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro
programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, exceto programas jornalísticos ou debates políticos; V – divulgar nome de
programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou
com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena
de cancelamento do respectivo registro.
28 de janeiro – terça-feira
(40 dias antes)
1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral.
2. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na Internet, vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga.
3. Data a partir da qual os candidatos, os partidos ou as coligações podem fazer funcionar, das 8 às 22 horas, alto-falantes ou amplificadores
de som, nas suas sedes ou em veículos.
4. Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização
fixa, das 8 às 24 horas, podendo o horário ser prorrogado por mais duas horas quando se tratar de comício de encerramento de campanha.
30 de janeiro – quinta-feira
(38 dias antes)
1. Último dia para a Justiça Eleitoral publicar, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, edital dos pedidos de registro de candidatos
apresentados pelos partidos políticos ou coligações.
2. Data a partir da qual os nomes de todos aqueles que constem do edital de registros de candidatura publicado deverão ser incluídos nas
pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos ao entrevistado.
FEVEREIRO DE 2020
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1º de fevereiro – sábado
(36 dias antes)
Último dia, observado o prazo de quarenta e oito horas contadas da publicação do edital de candidaturas requeridas, para os candidatos
escolhidos em convenção solicitarem seus registros ao Juízo Eleitoral competente, até as 19 horas, caso os partidos políticos ou as coligações
não os tenham requerido.
3 de fevereiro – segunda-feira
(34 dias antes)
1. Último dia para a Justiça Eleitoral publicar, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, edital dos pedidos de registro individual de candidatos
escolhidos em convenção cujos partidos políticos ou coligações não os tenham requerido, considerado o prazo de apresentação do pedido que
esses candidatos deveriam observar.
4 de fevereiro – terça-feira
(33 dias antes)
1. Último dia, observado o prazo de cinco dias contados da publicação do edital de candidaturas requeridas, para qualquer candidato, partido
político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral impugnar os pedidos de registro de candidatos apresentados pelos partidos políticos ou
coligações (Lei Complementar n. 64/1990, art. 3º).
2. Último dia, observado o prazo de cinco dias contados da publicações do edital de candidaturas requeridas, para qualquer cidadão no gozo
de seus direitos políticos dar ao Juízo Eleitoral notícia de inelegibilidade que recaia em candidato com pedido de registro apresentado pelo
partido político ou coligação.
7 de fevereiro – sexta-feira
(30 dias antes)
Último dia para o Juízo Eleitoral encaminhar à Presidência do Tribunal os nomes dos cidadãos indicados para compor a Junta Eleitoral, em
caso de necessidade de modificação em sua composição.
8 de fevereiro – quarta-feira
(29 dias antes)
1. Último dia, observado o prazo de cinco dias contados da publicação do edital de candidaturas requeridas individualmente, para qualquer
candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral impugnar os pedidos de registro individual de candidatos cujos partidos
políticos ou coligações não os tenham requerido (Lei Complementar nº 64/1990, art. 3°).
2. Último dia, observado o prazo de cinco dias contados da publicação do edital de candidaturas requeridas individualmente, para qualquer
cidadão no gozo de seus direitos políticos dar ao Juízo Eleitoral notícia de inelegibilidade que recaia em candidato que tenha formulado pedido
de registro individual, na hipótese de o partido político ou coligação não o ter requerido.
14 de fevereiro – sexta-feira
(23 dias antes)
1. Último dia para a publicação, em Cartório, da designação da localização das Mesas Receptoras de Votos.
2. Último dia para a publicação do edital de manutenção ou alteração da nomeação dos mesários, constando deste edital os locais designados
para o funcionamento das Mesas Receptoras, o respectivo endereço, assim como os nomes dos mesários que atuarão em cada seção
instalada.
3. Último dia para os partidos políticos ou as coligações comunicarem à Justiça Eleitoral as anulações de deliberações dos atos decorrentes de
convenção partidária.
17 de fevereiro – segunda-feira
(20 dias antes)
1. Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a prefeito e a vice-prefeito, inclusive os impugnados, deverão estar julgados pelo
Juízo Eleitoral, e publicadas as decisões a eles relativas.
2. Último dia para o pedido de registro de candidatura às eleições majoritárias e proporcionais na hipótese de substituição, exceto em caso de
falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esta data, observado, em qualquer situação, o prazo de até dez
dias contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei n. 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º).
3. Último dia para os partidos políticos reclamarem da designação da localização das Mesas Receptoras de Votos, observado o prazo de três
dias contados da publicação.
19 de fevereiro – quarta-feira (18 dias antes)
Último dia para os partidos políticos reclamarem da nomeação dos membros das Mesas Receptoras e do pessoal de apoio logístico dos locais
de votação, observado o prazo de cinco dias contados da nomeação
22 de fevereiro – sábado (15 dias antes)
1. Último dia para o Juízo Eleitoral publicar em Cartório, mediante edital, os nomes dos cidadãos nomeados escrutinadores e auxiliares da
Junta Eleitoral, em caso de necessidade de modificação.
2. Último dia para o Juiz Eleitoral decidir sobre as reclamações relativas à composição das Mesas Receptoras de Votos e dos eleitores
nomeados para apoio logístico.
3. Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito.
25 de fevereiro – terça-feira
(12 dias antes)
Último dia para os partidos políticos oferecerem impugnação motivada aos nomes dos cidadãos nomeados escrutinadores e auxiliares da
Junta, observado o prazo de três dias contados da publicação do respectivo edital.
MARÇO DE 2020
03 de março – terça-feira
(5 dias antes)
Data a partir da qual nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por
crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236, caput).
05 de março – quinta-feira
(3 dias antes)
1. Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa,
entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas.
2. Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem ao Juízo Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos
fiscais e dos delegados habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação durante o pleito eleitoral.
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3. Data a partir da qual o Juízo Eleitoral ou o presidente da Mesa Receptora poderá expedir salvo-conduto em favor de eleitor que sofrer
violência moral ou física na sua liberdade de votar.
4. Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, admitida a extensão do debate cuja transmissão se inicie nesta data e se
estenda até as 7 horas do dia imediatamente seguinte.
6 de março – sexta-feira
(2 dias antes)
1. Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral e a reprodução, na internet, de jornal impresso com
propaganda eleitoral.
2. Data em que o presidente da Mesa Receptora que não tiver recebido o material destinado à votação deverá diligenciar para recebê-lo.
7 de março – sábado
(1 dia antes)
1. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e as 22 horas (Lei n. 9.504/1997, art. 39,
§§ 3º e 5º, inciso I).
2. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que
transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos (Lei n. 9.504/1997, art. 39, § 9º).
8 de março – domingo
DIA DAS ELEIÇÕES
1. Data em que serão realizadas as eleições, observando-se:
Às 7 horas – Instalação da seção eleitoral. Às 7h30 – Constatado o não comparecimento do presidente da Mesa Receptora, assumirá a
presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente, podendo o membro da
Mesa Receptora que assumir a presidência nomear ad hoc, entre os eleitores presentes, os que forem necessários para completar a mesa. Às
8 horas – Início da votação. Às 17 horas – Encerramento da votação. A partir das 17 horas – Emissão dos boletins de urna e início da
apuração e da totalização dos resultados.
9 de março – segunda-feira
(1 dia após as eleições)
1. Último dia para a conclusão dos trabalhos de apuração pela Junta Eleitoral. 2. Último dia para o Juízo Eleitoral divulgar o resultado provisório
das eleições para prefeito e vice-prefeito.
10 de março – terça-feira
(2 dias após as eleições)
1. Término do prazo, às 17 horas, do período de validade de salvo-condutos expedidos por Juízo Eleitoral ou por presidente de Mesa
Receptora.
2. Término, após as 17 horas, do período em que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido.
11 de março – quarta-feira
(3 dias após as eleições)
Último dia para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
12 de março – quinta-feira
(4 dias após as eleições)
Último dia para a proclamação dos candidatos eleitos.
13 de março – sexta-feira
(5 dias após as eleições)
1. Último dia para os candidatos, os partidos políticos e as coligações removerem as propagandas relativas às eleições e promoverem a
restauração do bem, se for o caso.
2. Último dia em que os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as Justiças e
instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
18 de março – quarta-feira
(10 dias após as eleições)
Último dia para os candidatos, inclusive a vice-prefeito, e os partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas
referentes ao pleito.
22 de março – domingo
(14 dias após as eleições)
Último dia para qualquer interessado, observado o prazo de três dias contados da publicação do respectivo edital, impugnar as prestações de
contas de campanha eleitoral.
27 de março – sexta-feira
(19 dias após as eleições)
1. Último dia para a publicação da decisão do Juiz Eleitoral que julgar as contas dos candidatos eleitos.
2. Data a partir da qual a divulgação de atos judiciais e as intimações processuais não mais serão publicadas no Mural Eletrônico específico
para as eleições suplementares de Parobé, disponível na página do TRE-RS na internet.
30 de março – segunda-feira
(22 dias após as eleições)
1. Último dia para a diplomação dos eleitos.
2. Último dia em que, nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes no Tribunal Eleitoral, ou como juiz eleitoral,
o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição.
3. Data a partir da qual o Cartório da 55ª Zona Eleitoral não mais permanecerá aberto, em regime de plantão, aos sábados, domingos e
feriados.
ABRIL DE 2020
07 de abril – terça-feira
(30 dias após as eleições)
Último dia para o mesário que faltou à votação apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
MAIO DE 2020
05 de maio – terça-feira
(58 dias após as eleições)
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1. Data a partir da qual poderão ser retirados das urnas os lacres e os cartões de memória de carga, desde que as informações neles contidas
não estejam sendo objeto de discussão em processo judicial.
2. Data a partir da qual as cédulas e as urnas de lona porventura utilizadas nas eleições renovadas poderão ser inutilizadas e deslacradas,
desde que não haja pedido de recontagem de votos ou não estejam sendo objeto de discussão em processo judicial.
3. Data a partir da qual os sistemas utilizados nas eleições renovadas poderão ser desinstalados, desde que os procedimentos a eles inerentes
não estejam sendo objeto de discussão em processo judicial.
4. Data a partir da qual não há mais necessidade de preservação e guarda dos documentos e materiais produzidos nas eleições renovadas,
dos meios de armazenamento de dados utilizados pelos sistemas eleitorais, bem como das cópias de segurança dos dados, desde que as
informações neles contidas não estejam sendo objeto de discussão em processo judicial.
7 de maio – quinta-feira
(60 dias após as eleições)
1. Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 08 de março apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
2. Último dia para os Juízos Eleitorais concluírem os julgamentos das prestações de contas de campanha eleitoral dos candidatos não eleitos.
SETEMBRO DE 2020
26 de setembro – sábado
(180 dias após as eleições)
Data até a qual os candidatos ou os partidos políticos deverão conservar a documentação concernente às suas contas, desde que não estejam
pendentes de julgamento, hipótese na qual deverão conservá-la até a decisão final.
RESOLUÇÃO N. 338, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Regulamenta a utilização obrigatória do sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe – no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul e
dá outras providências.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO as diretrizes insertas na Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ n. 185, de 18 de dezembro de 2013, que institui o sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 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 no âmbito da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o Código de Processo Civil;
CONSIDERANDO a Portaria TSE n. 344, de 08 de maio de 2019, que dispõe sobre a utilização obrigatória do sistema Processo Judicial
Eletrônico - PJe para a propositura e a tramitação das ações de competência das Zonas Eleitorais;
CONSIDERANDO os benefícios da tramitação de autos em meio eletrônico, como instrumento de celeridade e qualidade de prestação
jurisdicional, bem como a necessária racionalização de uso dos recursos orçamentários pelos órgãos da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A utilização do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul observará o disposto na Lei n.
11.419/2006, na Resolução CNJ n. 185/2013, na Resolução TSE n. 23.417/2014, na Portaria TSE n. 344/2019, na Portaria TRE-2RS P
223/2019 e nas Portarias Conjuntas P-CRE 03/2019 e 04/2019 deste Tribunal, bem como as diretrizes fixadas nesta Resolução.
Art. 2º A utilização do PJe é obrigatória para a propositura de novo processo perante as Zonas Eleitorais e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. Excepcionam-se à regra do caput os inquéritos policiais e procedimentos criminais diversos que se enquadrarem nas
hipóteses do parágrafo único do art. 2º da Portaria TSE n. 629/2019 e nas ressalvas do art. 1º da Portaria Conjunta P-CRE n. 04/2019.
Art. 3º Nenhuma petição será recebida em meio físico para juntada no PJe, excetuando-se situação prevista no art. 13, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23.417/2014, quando os documentos serão digitalizados e inseridos no sistema pela Seção responsável pelo Protocolo ou
Cartório Eleitoral, conforme o caso.
Art. 4º A distribuição dos processos se realizará de forma automatizada, logo após a protocolização da petição inicial, por sorteio ou de forma
dirigida, de acordo com os critérios de competência definidos pelo Tribunal ou pelo Regimento Interno do TRE-RS, utilizando-se dos pesos
atribuídos às classes processuais, aos assuntos do processo e à quantidade de partes em cada polo processual, conforme critérios definidos
no art. 2º da Resolução TSE 23.417/2004.
Art. 5º Os processos autuados anteriormente à utilização do PJe serão convertidos para o meio digital, observado o disposto nos normativos
pertinentes à matéria, a partir de ato da Presidência ou conforme orientação da Corregedoria Regional Eleitoral.
Parágrafo único. Os processos convertidos para o PJe preservarão os dados de sua autuação, inclusive com relação à distribuição, sendo
informado o novo número único do processo em caso de sua alteração.
Art. 6º Os recursos interpostos das sentenças prolatadas em processos físicos serão processados no PJe, após procedida a digitalização dos
respectivos autos.
Parágrafo único. Após o recebimento do recurso em meio físico, o Cartório Eleitoral ficará responsável pela digitalização dos autos e autuação
do processo no PJe, bem como pela remessa do Processo eletrônico ao TRE-RS, arquivando localmente os autos físicos.
DA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
Art. 7º O PJe será gerido no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul pelos seguintes órgãos:
I – Comitê Gestor Regional, composto por ato da Presidência, com garantia da participação de representantes da Justiça Eleitoral, Ministério
Público, Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública da União, indicados pelas respectivas instituições;
II – Comissão de Gestão, composta por ato da Presidência e subordinada diretamente ao Comitê Gestor Regional;
III – Seção de Administração de Sistemas Judiciais Eletrônicos, hierarquicamente subordinada à Secretaria Judiciária.
Art. 8º Ao Comitê Gestor Regional caberá a administração do sistema, bem como supervisionar o gerenciamento, a especificação, o
desenvolvimento, a implantação e o suporte do PJe.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam outorgadas por ato da Presidência do Tribunal, o Comitê referido no
caput terá as seguintes atribuições:
I - definir os requisitos funcionais do PJe na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, observando as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral e a
necessidade de atendimento dos usuários internos e externos;
II - propor normas regulamentadoras do PJe à Presidência e à Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal;
III - estabelecer os fluxos de trabalho, nas unidades do Tribunal e propor aqueles à Corregedoria Regional Eleitoral para as Zonas Eleitorais;
IV - aprovar o plano de gerência de configuração;
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V - deliberar sobre questões não definidas no plano de projeto do Tribunal Superior Eleitoral e realizar outras ações para o cumprimento do seu
objetivo.
Art. 9º À Comissão de Gestão do PJe compete:
I - atuar na execução das políticas e das determinações do Comitê Gestor Regional;
II - propor ações de capacitação e de treinamento de usuários internos e externos;
III - submeter à Presidência do Comitê Gestor Regional, periodicamente, relatórios das rotinas de trabalho, das políticas e determinações
implementadas.
Art. 10. À Seção de Administração de Sistemas Judiciais Eletrônicos terá como atribuições:
I – administrar o PJe, realizando o cadastramento de usuários internos e as configurações do sistema, observados os parâmetros e acessos
definidos pelo TSE;
II – executar as ações estabelecidas pelos órgãos de governança do PJe;
III – orientar e prestar suporte técnico aos usuários internos e externos do PJe.
DO ACESSO AO SISTEMA
Art. 11. O PJe será acessado por meio da Internet, nos endereços eletrônicos indicados no sítio do Tribunal Regional Eleitoral, com cadastros
e acessos distintos para primeiro e segundo graus de jurisdição, devendo o usuário observar a instância correspondente para a realização dos
atos processuais.
Art. 12. São considerados usuários do sistema:
I - internos: desembargadores eleitorais, juízes eleitorais, servidores e colaboradores autorizados pela Justiça Eleitoral;
II - externos: partes, advogados, procuradores, membros do ministério público, policiais, representantes, peritos e outros interessados ou
intervenientes na relação jurídico-processual.
Parágrafo único. Os usuários internos e externos terão acesso às funcionalidades do PJe de acordo com o perfil que lhes for atribuído no
sistema, em razão da natureza de sua relação jurídico-processual.
Art. 13. O acesso do usuário externo ao PJe para a realização de ato processual será realizado com o uso de certificado digital A3 ou
equivalente que o substitua, na forma da normatização do ICP-Brasil, garantindo as prioridades legais e a acessibilidade, inclusive de idosos e
de deficientes visuais.
Parágrafo único. Será possível o acesso e a utilização do sistema PJe por meio de login e senha, exceto para:
I - assinatura de documentos e arquivos;
II - operações que acessem serviços com exigência de identificação por certificação digital;
III - consultas e operações em processos que tramitem em sigilo ou segredo de justiça.
Art. 14. O cadastramento de usuário externo com certificado digital dar-se-á pela identificação deste e pelo preenchimento do formulário
eletrônico por ocasião da primeira utilização.
Art. 15. O cadastramento do usuário externo para uso exclusivamente por meio de login e senha deverá ser realizado de forma presencial, na
Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual da Secretaria do Tribunal.
Art. 16. O cadastramento implica o conhecimento dos termos desta resolução, assim como das demais normas que regulamentam o uso do
PJe na Justiça Eleitoral e a responsabilidade pelo uso indevido do certificado digital ou acesso por login e senha.
Art. 17. As alterações de dados cadastrais poderão ser feitas pelos usuários, a qualquer momento, na seção respectiva do portal de acesso ao
PJe, à exceção das informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, como Receita Federal, Justiça Eleitoral e Ordem dos
Advogados do Brasil.
Art. 18. É responsabilidade exclusiva do usuário verificar a consistência de seus dados em plataformas como as da Receita Federal e da
Ordem dos Advogados do Brasil, entre outras, bem como no cadastro eleitoral, que possam, direta ou indiretamente, obstaculizar ou diminuir
as funcionalidades de utilização do PJe.
§ 1º É vedado aos servidores do Tribunal, a pedido de partes ou advogados, promover consulta, regularização ou retificação de dados
estranhos aos sistemas da Justiça Eleitoral.
§ 2º A atualização de dados constantes do cadastro eleitoral deverá ser requerida, pelo interessado, junto ao Juízo Eleitoral competente.
DA DISPONIBILIDADE DO SISTEMA
Art. 19. O PJe estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, ininterruptamente, ressalvados os períodos de manutenção do sistema.
Parágrafo único. As manutenções programadas do sistema serão sempre informadas com antecedência no sítio do TRE-RS na internet e
realizadas, preferencialmente, entre 0h (zero hora) de sábado e 22h (vinte e duas horas) de domingo, ou entre 0h (zero hora) e 6h (seis horas)
dos demais dias da semana.
Art. 20. Para fins de contagem de prazo e realização de ato processual, considera-se indisponibilidade não programada do sistema a falta de
oferta ao público externo de qualquer dos seguintes serviços:
I - consulta aos autos digitais;
II – assinatura e transmissão eletrônica de atos processuais, quando tais dificuldades não forem geradas por falhas operacionais ou
tecnológicas decorrentes da certificação do usuário;
III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas;
IV - possibilidade de cadastramento de novos usuários, quando indispensável à prática de ato processual, quando tal dificuldade não for
gerada por falha operacional ou tecnológica decorrente da certificação do usuário.
Art. 21. A indisponibilidade não programada será aferida por sistema de auditoria fornecido pelo Tribunal Superior Eleitoral e divulgada em
espaço próprio do PJe no sítio do TRE-RS na internet.
Parágrafo único. Toda indisponibilidade do sistema será registrada em relatório de interrupções de funcionamento, com efeito de certidão,
acessível ao público no sítio do TRE-RS na internet, preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até as 12h (doze horas) do dia
subsequente ao da indisponibilidade, contendo as seguintes informações:
I - data, hora e minuto de início da indisponibilidade;
II - data, hora e minuto de término da indisponibilidade;
III - serviços que ficaram indisponíveis.
Art. 22. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no artigo anterior serão
prorrogados para o dia útil seguinte, quando:
I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h (seis horas) e 23h (vinte e três horas);
II - ocorrer indisponibilidade, por qualquer período de tempo, entre 23h (vinte e três horas) e 24h (vinte e quatro horas).
Parágrafo único. As indisponibilidades ocorridas entre 0h (zero hora) e 6h (seis horas) dos dias de expediente forense e as ocorridas em
feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput, ressalvada a possibilidade de regramento próprio durante o
período eleitoral.
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Art. 23. Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as 24h (vinte e quatro horas) do dia útil seguinte quando:
I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo;
II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término.
Art. 24. Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de
comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.
DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
Art. 25. É de responsabilidade do usuário externo:
I - o acompanhamento das versões, atualizações de aplicativos, como os navegadores de internet compatíveis e homologados para uso do
sistema, do PJeOffice ou de ferramenta que venha a substituí-lo, das aplicações que garantam o acesso ao seu provedor de internet e a
configuração do computador e do gerenciamento de sua certificação digital utilizada nas assinaturas e transmissões eletrônicas;
II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente;
III - a aquisição, por si ou pela instituição à qual esteja vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora
credenciada, e o respectivo dispositivo criptográfico portável, bem como suas atualizações e configurações.
Art. 26. O sistema receberá arquivos com formatos e tamanho máximo definidos por ato do Tribunal Superior Eleitoral, descritos na Portaria
TSE n. 886/2017 ou por ato que venha a substituir e informados no sistema.
Parágrafo único. O usuário poderá utilizar, quando necessário, ferramentas de fragmentação de arquivos, cabendo a quem realizar a juntada
da documentação a correta identificação das partes componentes do arquivo original.
Art. 27. Os arquivos de texto, no padrão Portable Document File (PDF), deverão ser digitalizados no formato Optical Character Recognition
(OCR) – reconhecimento óptico de caracteres –, tecnologia que torna os dados pesquisáveis e copiáveis, de maneira a possibilitar a leitura dos
documentos por pessoas com deficiência visual.
Art. 28. Incumbe ao usuário externo:
I - juntar as peças processuais e demais documentos em arquivos individuais, com página na orientação retrato e texto na sequência de leitura
iniciando pela parte superior da página;
II - observar o rol e a sequência de peças acessórias indicadas na petição;
III - nominar corretamente os arquivos inseridos no sistema, desde a petição inicial, de modo a haver fidelidade entre o nome do arquivo e o
conteúdo do documento.
Art. 29. Quando a forma de apresentação dos documentos ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa ou, ainda,
prejudicar a análise do processo, caberá ao magistrado determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.
DO USO INADEQUADO DO SISTEMA
Art. 30. O uso inadequado do sistema que cause redução significativa de sua disponibilidade poderá ensejar o bloqueio total, preventivo e
temporário do usuário.
§ 1º Considera-se uso inadequado do sistema, para fins do caput, a prática de atividades que evidenciem ataque ou uso desproporcional dos
ativos computacionais.
§ 2º Identificado o usuário responsável pelo uso inadequado do sistema, em caso de atuação como advogado, será comunicada a respectiva
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a adoção de eventual medida disciplinar.
§ 3º A automatização de consultas ao sistema deve ser feita mediante utilização do modelo nacional de interoperabilidade, previsto na
Resolução Conjunta CNJ/CNMP n. 3, de 16 de abril de 2013, e promovida após autorização pelo Tribunal Superior Eleitoral.
DO PETICIONAMENTO
Art. 31. Os atos praticados pelos usuários externos serão realizados e os documentos assinados e certificados nos termos da Lei n. 11.419, de
19 de dezembro de 2006.
Art. 32. Na hipótese de apresentação de documento exclusivamente pela própria parte ou terceiros interessados desassistidos de advogados,
com exceção de atos próprios do exercício da advocacia, a prática do ato será viabilizada por intermédio de servidor da Justiça Eleitoral, nos
locais competentes para o recebimento da peça, certificando-se eventual digitalização e inserção do documento no processo.
Art. 33. Será admitido peticionamento fora do PJe, pelas vias ordinárias, excepcionalmente, nas seguintes hipóteses:
I – o PJe estiver indisponível, e o prazo para a prática do ato não for prorrogável ou essa prorrogação puder causar perecimento do direito;
II – prática de ato urgente ou destinado a impedir perecimento do direito, quando o usuário externo não possua, em razão de caso fortuito ou
força maior, assinatura digital.
Art. 34. Nos casos de peticionamento indevido fora do PJe, o magistrado designará o prazo de 5 (cinco) dias ao peticionante, que, querendo
poderá reapresentar as peças da forma adequada, findo o qual ficarão os servidores da Justiça Eleitoral autorizados a destruí-las, mediante
certificação nos respectivos autos.
Parágrafo único. A entrega de petições e documentos nos termos do caput, que não esteja coberta pelas hipóteses do art. 33 desta Resolução,
não acarretará cumprimento de prazo processual ou legal.
Art. 35. Os documentos produzidos dentro do sistema PJe, os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos
órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e privados
têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de falsidade de documento.
§ 1º Incumbirá àquele que produzir o documento e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto a sua
legibilidade.
§ 2º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no caput deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito
em julgado da decisão final ou, quando admitida, até o final do prazo para eventual propositura de ação rescisória.
§ 3º A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor.
Art. 36 Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao grande volume, tamanho, formato ou por motivo de
ilegibilidade, poderão ser protocolizados fisicamente, mediante deferimento do magistrado, no prazo de até 5 (cinco) dias contados do envio de
petição pelo PJe, devendo ficar sob guarda da Secretaria do Tribunal ou do Cartório Eleitoral, mediante certificação nos autos.
§ 1º Após o julgamento do feito ou com o trânsito em julgado, os documentos referidos no caput serão arquivados definitivamente, com a
identificação dos autos digitais, procedida a respectiva certificação nos autos.
§ 2º Caso os documentos descritos no caput tratem de propaganda eleitoral apreendida, os mesmos serão objeto de procedimento de descarte
após o trânsito em julgado do processo a que se refiram, nos termos do regramento específico.
Art. 37. O usuário deve assegurar que os arquivos eletrônicos enviados ao PJe estejam livres de artefatos ou conteúdos maliciosos, podendo o
sistema, caso constatada sua presença, rejeitá-los de plano, informando ao usuário as razões da rejeição, com efeito de certidão.
Art. 38. Os documentos que forem juntados eletronicamente em autos digitais e reputados manifestamente impertinentes poderão ter sua
visualização tornada indisponível por expressa determinação judicial, a qual será certificada nos autos, observado o exercício do contraditório.
DOS ATOS PROCESSUAIS
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Art. 39. A distribuição da petição inicial e a juntada da resposta, dos recursos e das petições em geral nos autos do processo eletrônico, em
formato digital, serão realizadas diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem intervenção da Justiça Eleitoral.
Parágrafo único. Toda juntada de documento gerará o correspondente recibo eletrônico de protocolo, contendo a data e o horário da prática do
ato, a identificação do processo, o nome do usuário que assinou eletronicamente o documento e, se houver, o assunto, o órgão destinatário da
petição e as particularidades de cada arquivo eletrônico anexado, conforme informados pelo remetente.
Art. 40. Quando do ingresso da petição inicial, o sistema fornecerá, imediatamente após o envio, acompanhadas de comprovação de
recebimento, informações sobre o número atribuído ao processo e o órgão julgador para o qual foi distribuída a ação.
Art. 41. Quando da verificação da autuação do feito, a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral emitirá certidão narrando a ocorrência de
possível identidade entre demandas, conexão ou continência com processos físicos ou eletrônicos.
§ 1º Apenas por decisão judicial será realizada a extinção, a associação ou a reunião de feitos.
§ 2º A redistribuição será realizada por determinação judicial ou de ofício, por servidor da Justiça Eleitoral, quando observada a competência
designada pelo Regimento Interno do Tribunal ou por indicação da Corregedoria Regional Eleitoral no âmbito das Zonas Eleitorais.
§ 3° Os dados da autuação serão conferidos e atualizados, no que couber, pela Secretaria do Tribunal ou pelo Cartório Eleitoral, certificando
no sistema.
Art. 42. Quando o rito processual autorizar, faculta-se a apresentação de resposta oral e a entrega de documentos em audiência ou sessão de
julgamento, hipótese em que o ato será reduzido a termo e lançado, acompanhado dos documentos, no sistema.
Art. 43. A comprovação da entrega de expedientes por oficiais de justiça será feita por certidão circunstanciada acerca do cumprimento da
diligência, a qual será juntada por servidor da Justiça Eleitoral, com a digitalização do mandado cumprido subscrito pelos destinatários, quando
efetuada.
Parágrafo único. Os originais dos documentos descritos no caput serão arquivados com a identificação dos respectivos autos digitais onde
foram juntadas as cópias digitalizadas.
Art. 44. Os avisos de recebimento (ARs) das comunicações feitas pelos Correios deverão ser digitalizados e os arquivos juntados aos autos
eletrônicos, com os respectivos originais arquivados com a devida identificação dos autos digitais.
Art. 45. No caso de documentos que necessitarem da assinatura de múltiplos participantes, o mesmo será assinado fisicamente, digitalizado e
juntado ao PJe, com os respectivos originais arquivados e com a devida identificação dos autos digitais.
Art. 46. As atas e os termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, com a concordância expressa de
todos os participantes, no caso de audiências gravadas integralmente em áudio e vídeo, as quais passarão a integrar os autos digitais.
Art. 47. Os atos processuais praticados considerar-se-ão realizados na data e horário de sua juntada nos autos do PJe.
§ 1º A petição encaminhada considerar-se-á tempestiva quando enviada, integralmente, até o término das vinte e três horas e cinquenta e
nove minutos do dia em que se encerra o prazo processual, considerado o horário oficial de Brasília.
§ 2º A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições e a movimentação de processos eletrônicos, podendo
a apreciação dos pedidos decorrentes desses prazos ocorrer, a critério do magistrado, após o término do prazo de suspensão, ressalvados os
casos de urgência.
§ 3º Não serão considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de conexão do usuário à Internet, o horário de acesso do usuário ao
sítio eletrônico do Tribunal ou ao PJe, tampouco os horários registrados pelos equipamentos do remetente.
Art. 48. Será de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição
remetida.
Art. 49. A não obtenção de acesso ao PJe e um eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não imputáveis à indisponibilidade ou a
impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da
autoridade judiciária competente.
Art. 50. As certidões, informações, decisões, despachos e acórdãos prolatados por magistrado em processos em tramitação no PJe deverão
ser assinados por meio de certificação digital.
Parágrafo único. Quando indisponível a assinatura digital, o documento será assinado manualmente pelo magistrado e integrado ao sistema
por meio de certidão, acompanhada de cópia digitalizada do ato, o qual permanecerá arquivado.
DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS
Art. 51. No PJe, as intimações, notificações e comunicações, direcionadas à parte representada por advogado, ao Ministério Público, à
Defensoria Pública e à União, far-se-ão por meio eletrônico, realizadas diretamente no sistema, dispensada a publicação do ato no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral ou a expedição de mandado, observado o disposto no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e na Portaria TRE-RS P n.
223/2019.
§ 1º Não se aplica a regra prevista no caput:
I – àquelas realizadas por meio de oficial de justiça;
II – àquelas realizadas por meio de correspondência remetida através dos Correios;
III – às citações e demais atos direcionados à parte sem representante processual;
IV - às intimações realizadas em audiência ou em secretaria;
V – àquelas realizadas em mural eletrônico e relativas ao período eleitoral.
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do § 1º, caberá à Secretaria do Tribunal ou ao Cartório Eleitoral realizar o registro no PJe,
bem como arquivar os documentos originais.
§ 3º Caso o cadastro do advogado esteja incompleto, não permitindo a realização do ato de comunicação, a Secretaria do Tribunal ou o
Cartório Eleitoral remeterá os autos conclusos ao magistrado, que ordenará intimação do procurador para que ingresse no sistema e
complemente os dados de acesso.
§ 4º Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de intimação ou notificação, nas hipóteses de urgência
por determinação expressa do magistrado, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras processuais ordinárias,
certificando-se tais fatos.
Art. 52. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.
Art. 53. Nos processos originários e nos recursos direcionados ao Tribunal Regional Eleitoral em tramitação em meio digital e naqueles que
venham a ser digitalizados aplicar-se-á a regra prevista no artigo 51 nas comunicações processuais relativas às decisões e acórdãos
proferidos a partir de 45 (quarenta e cinco) dias da publicação da Portaria TRE-RS n. 223/2019, a qual é referendada por esta Resolução.
Art. 54. Considerar-se-á realizada a intimação ou notificação pelo sistema no dia em que o destinatário efetivar a ciência eletrônica do ato de
comunicação, certificando-se automaticamente nos autos a sua realização e passando-se, daí, a correr o prazo para manifestação.
Parágrafo único. A ciência referida no caput deverá ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da comunicação,
sob pena de o sistema realizar a ciência automaticamente ao término desse prazo.
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Art. 55. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos para ciência eletrônica de que trata o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006, no
sistema PJe, considerar-se-á:
I - o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema;
II - o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro
dia útil seguinte.
Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para
ciência da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II.
Art. 56. Considera-se como prazo inicial da intimação ou notificação o primeiro dia útil que seguir à data da ciência eletrônica, seja ela efetivada
pela parte ou se dê de forma automática pelo sistema.
Art. 57. Na contagem dos prazos processuais considerar-se-á o disposto na Resolução TSE n. 23.478/2016 ou de normativo que a substitua.
Art. 58. As citações e demais comunicações processuais destinadas para partes sem representação processual ou quando determinado pelo
magistrado serão praticados mediante a expedição de carta, ofício, mandado ou por publicação de edital no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral.
§ 1º Os mandados e cartas serão acompanhados de cópia impressa dos documentos necessários ao cumprimento do ato, bem como o
número único do processo e o endereço eletrônico da página do PJe para consulta ao inteiro teor dos autos.
§ 2º A publicação de ato no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral será certificada nos autos pela Secretaria do Tribunal ou pelo Cartório
Eleitoral.
Art. 59. A juntada da certidão e dos demais documentos digitalizados referentes ao cumprimento de mandado ou comunicação por Correios no
sistema será considerada marco inicial para o cômputo dos prazos para manifestação, observada a data de realização do ato nos
procedimentos de natureza criminal.
Art. 60. Nos processos administrativos e naqueles de classes processuais atinentes à Corregedoria, nos quais é dispensada a constituição de
procurador pela parte, será admitida a comunicação por meio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 5º da
Portaria TRE-RS P n. 223/2019.
Art. 61. Quando a publicação no mural do Cartório estiver prevista em normativo diverso, não há necessidade de realizá-la no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral, bastando sua certificação.
Art. 62. As cartas precatórias e de ordem tramitarão em meio eletrônico e, quando de seu cumprimento, será encaminhada comunicação por
correio eletrônico ao deprecante ou ordenante, cabendo ao juízo deprecante ou ordenante o traslado das peças essenciais à compreensão dos
atos realizados.
DA CONSULTA E DO SIGILO
Art. 63. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao PJe somente estará disponível, por meio do sistema, para as partes
processuais, advogados, Ministério Público e magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias do Tribunal e nos
Cartórios Eleitorais, à exceção daqueles que tramitarem em sigilo ou segredo de justiça.
§ 1º Para a consulta de que trata o caput deste artigo será exigido o credenciamento no sistema, dispensado na hipótese de consulta realizada
na Secretaria do Tribunal ou nos Cartórios Eleitorais.
§ 2º Salvo nos casos dos processos que tramitarem em segredo de justiça ao público em geral será concedido acesso em forma de consulta
pública, com a disponibilização dos dados de identificação do processo e de sua tramitação.
Art. 64. Na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos
ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio.
Parágrafo único. Requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa
decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária.
Art. 65. Os processos e documentos que tramitarem em segredo de justiça, poderão ter o acesso restrito em níveis diversos de visibilidade ou
a usuários previamente autorizados pelo magistrado da causa, dada a necessidade de resguardo das informações constantes ou da
preservação da instrução probatória.
Parágrafo único. Os níveis de sigilo e as hipóteses de sua aplicação serão disciplinados em norma específica.
DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO
Art. 66. A Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual do Tribunal manterá, durante o horário de expediente, equipamento à
disposição das partes, advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalização e envio de peças processuais e
documentos em meio eletrônico, sem prejuízo dos serviços semelhantes oferecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Parágrafo único. Para os fins previstos no caput, o Tribunal providenciará auxílio técnico presencial às pessoas com deficiência e àquelas que
comprovarem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Art. 67. Será disponibilizado, durante o horário de expediente do Tribunal, atendimento eletrônico para dirimir dúvidas sobre a utilização do
sistema, em atenção ao disposto no artigo 41 da Resolução CNJ n. 185, de 18 de dezembro de 2013, a ser executado pela Seção de
Administração de Sistemas Judiciais Eletrônicos.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 68. O Tribunal capacitará multiplicadores do Ministério Público, da OAB, das Procuradorias de órgãos públicos e da Defensoria Pública
para utilização do PJe.
Art. 69. A propositura e a tramitação de ações penais, inquéritos policiais e procedimentos criminais diversos por meio do sistema do PJe
seguirá as determinações da Portaria TSE n. 629, de 19 de agosto de 2019, observando-se as regras contidas na Portaria Conjunta P-CRE n.
04/2019.
Art. 70. 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, observará a Portaria Conjunta P-CRE n. 03/2019 e os demais atos complementares emanados.
Art. 71. A Presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral ficam autorizadas a expedir normas complementares e regulamentares, bem como
resolver casos omissos, ouvido o Comitê Gestor Regional do PJe.
Art. 72. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução TRE-RS n. 273, de 29 de março de 2016.
Art. 73. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove.
Desembargadora Marilene Bonzanini,
Presidente.
Desembargador André Luiz Planella Villarinho,
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral.
Desembargador Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes
Desembargador Eleitoral Gerson Fischmann
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Desembargador Eleitoral Roberto Carvalho Fraga
Desembargador Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 1395-48.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 416922014
Processo Classe: PC n. 1395-48.2014.6.21.0000 Protocolo: 416922014
RELATOR(A): JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE PARTIDO POLÍTICO – DE COMITÊ FINANCEIRO
Interessado(s): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB (Adv(s) Getulio de Figueiredo Silva OAB/RS 15.681)
Vistos, etc.
Em cumprimento ao despacho de fls. 1737, a União juntou planilha com a relação dos nomes dos candidatos que concorreram no pleito de
2014, apontando os valores que os mesmos recolheram e que foram processados pelo sistema SISGRU até 15.07.19, consoante
documentação de fls. 1742-1884.
A agremiação partidária, desde de 11.03.19, vem acostando comprovantes dos recolhimentos realizados pelos candidatos, conforme de vê das
fls.1886/2092.
Decido.
Tendo em vista os termos da condenação vertida nas fls. 722-729, parte da quantia a ser recolhida compete exclusivamente à agremiação
partidária, conforme sinalado na fl. 728, em face do que determino:
a) a remessa dos autos ao órgão técnico desta casa, para que apure, até o mês de dezembro do corrente ano:
1. o montante do valor histórico,
2. o montante da quantia recolhida pelos candidatos,
3. o montante, pendente de recolhimento, que cabe exclusivamente ao partido,
4. a memória de cálculo para atualização dos valores levantados no item 3 a serem recolhidos ao Tesouro Nacional.
b) Após, a remessa à Secretaria Judiciária para:
1. a atualização do valor a ser recolhido pelo Partido Trabalhista Brasileiro,
2. a intimação da parte interessada, na pessoa de seu advogado, para que efetue o recolhimento integral do montante ou requeira o seu
parcelamento, nos termos da Res. TRE-RS n. 298/17, art. 12,
3. a intimação do partido, na pessoa de seu advogado, para que se abstenha de juntar nestes autos as guias dos valores recolhidos pelos
candidatos, devendo tais valores serem comprovados nos autos das prestações de contas em que cada um foi condenado;
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Acórdãos
PROCESSO 0600868-71.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600868-71.2019.6.21.0000 - Santo Ângelo - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: LARRISON ANDRE GARAFFA, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA 045 ZONA
ELEITORAL
Prorrogação da requisição de Larrison André Garaffa. 045ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982.
Resolução TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, deferiram o pedido de prorrogação da requisição de Larrison André Garaffa, da Prefeitura Municipal de Santo
Ângelo/RS, com efeitos a contar de 20 de dezembro de 2019, nos termos do voto da Presidente e das notas de julgamento, partes integrantes
desta decisão.
PROCESSO 0600861-79.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600861-79.2019.6.21.0000 - Passo Fundo - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: ELISANDRA ANITA ROCHA, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 128ª ZONA ELEITORAL PASSO FUNDO/RS
Requisição de Elisandra Anita Rocha. 128ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução TSE n
23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, deferiram o pedido de requisição de Elisandra Anita Rocha, da Prefeitura Municipal de Passo Fundo/RS,com
efeitos a contar da data de sua apresentação, nos termos do voto da Presidente e das notas de julgamento, partes integrantes desta decisão.

Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 328, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
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Art. 1º O horário de expediente do Cartório da 110ª Zona Eleitoral - Tramandaí-RS, será das 10h às 17h, a partir de 7 de janeiro de 2020,
respeitada a redução prevista no art. 2º da Portaria TRE-RS P n. 298, de 28 de novembro de 2019.
DESA. MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA TRE-RS P N. 333, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
TORNA PÚBLICAS AS DATAS EM QUE NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE ORDINÁRIO NOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RIO
GRANDE DO SUL NO ANO DE 2020, EM RAZÃO DE FERIADOS.
A Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar públicas as datas em que não haverá expediente ordinário nos órgãos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul no ano de 2020,
em razão de feriados:
I – 1º a 06 de janeiro: Feriado Forense (Lei n. 5.010/66);
II – 24 e 25 de fevereiro: Carnaval (Lei n. 5.010/66);
III – 08 a 12 de abril: Semana Santa (Lei n. 5.010/66);
IV – 21 de abril: Tiradentes (Lei n. 662/49);
V – 1º de maio: Dia do Trabalho (Lei n. 662/49);
VI – 11 de agosto: Instituição dos Cursos Jurídicos no Brasil (Lei n. 5.010/66);
VII – 07 de setembro: Independência do Brasil (Lei n. 662/49);
VIII – 20 de setembro: Revolução Farroupilha (Lei n. 9.093/95 c/c a Constituição Estadual);
IX – 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (Lei n. 6.802/80);
X – 28 de outubro: Dia do Servidor Público (Lei n. 8.112/90 c/c a Lei n. 9.093/95);
XI – 1º de novembro: Todos os Santos (Lei n. 5.010/66);
XII – 02 de novembro: Finados (Lei n. 5.010/66 e Lei n. 662/49);
XIII – 15 de novembro: Proclamação da República (Lei n. 662/49);
XIV – 08 de dezembro: Dia da Justiça (Lei n. 1.408/51 e Lei n. 5.010/66);
XV – 20 a 31 de dezembro: Feriado Forense (Lei n. 5.010/66).
Art. 2º Além das datas elencadas no artigo anterior, também serão feriados em 2020:
I – na Secretaria do Tribunal e nos Cartórios Eleitorais e Central de Atendimento ao Eleitor de Porto Alegre, os dias:
a) 02 de fevereiro: Nossa Senhora dos Navegantes (Lei Municipal de Porto Alegre n. 3.033/1967);
b) 11 de junho: Corpus Christi (Lei Municipal de Porto Alegre n. 3.033/1967);
II – nos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor do interior do Estado, os dias definidos como feriados nas respectivas
legislações municipais.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA TRE-RS P N. 331, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO DIRETOR-GERAL.
A Desembargadora MARILENE BONZANINI, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento nos artigos 12 e 14 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e no artigo 17, XXVI, do Regimento Interno do Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º Conferir delegação de competência a JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, ou a seu substituto,
para praticar, no período de 01.01.2020 a 24.05.2020, os seguintes atos:
a) autorizar as despesas de pessoal;
b) autorizar as despesas que não se refiram a pessoal, até o limite máximo da modalidade de licitação denominada "Tomada de Preços",
prevista no art. 23, inciso II, alínea "b", da Lei n. 8.666/1993;
c) autorizar a entrega de suprimento de fundos, até o limite máximo de 5% do valor estabelecido pelo art. 23, inciso II, alínea "a", da Lei n.
8.666/1993;
d) conceder e atualizar as pensões de que tratam a Constituição Federal e a Lei n. 8.112/1990;
e) autorizar a abertura de concursos de remoção e a homologação dos respectivos resultados;
f) interromper o gozo de férias, por necessidade de serviço, dos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal;
g) alterar os assentamentos funcionais dos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal, com exceção das atribuições previstas nos incisos
XXV e XXVIII do art. 17 do Regimento Interno do Tribunal;
h) designar substitutos para os cargos em comissão e funções comissionadas passíveis de substituição.
Art. 2º As atribuições aqui delegadas poderão ser subdelegadas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA TRE-RS P N. 335, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar o servidor Vinícius Jeremias Cavalheiro dos Santos, requisitado da Prefeitura Municipal de Carazinho, da Função
Comissionada de Assistente I (FC-1) da 015ª Zona Eleitoral - Carazinho/RS, a partir de 03-02-2020.
Art. 2.º Designar o servidor José Vinícius dos Santos Denicoló, requisitado da Prefeitura Municipal de Carazinho, para a Função Comissionada
de Assistente I (FC-1) 015ª Zona Eleitoral - Carazinho/RS, a partir de 03-02-2020.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE.
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PORTARIA P N.329, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE
Art. 1.º Dispensar o servidor José Afonso Beraldin da Silva, Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da
Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) da 105ª Zona Eleitoral – Campo Bom/RS, a partir de 09-12-2019.
Art 2º Dispensar o servidor Cosme Coelho de Souza Neto, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da
Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da 105ª Zona Eleitoral – Campo Bom/RS, e designá-lo para a Função Comissionada de Chefe de
Cartório (FC-6) da 105ª Zona Eleitoral – Campo Bom/RS, a partir de 16-12-2019.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Atos da Secretaria
Comunicação
PROCESSO 0600892-02.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600892-02.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
EXEQUENTE: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - 4ª REGIÃO
EXECUTADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Advogado do(a) EXECUTADO: JUAN CESAR BUHLER SAVEDRA - RS97078
INTIMAÇÃO
Em cumprimento aos termos do artigo 2º da Portaria P TRE-RS nº 308/19, foi realizada a digitalização do processo de Prestação de Contas nº
118-60.2015.6.21.0000, o qual tramitava, até então, mediante autos físicos (papel), em face do que ficam as partes e procuradores
formalmente intimados:
I - da alteração do número único do processo, o qual passará a tramitar, no Processo Judicial Eletrônico - Pje, sob o nº 060089202.2019.6.21.0000;
II - de que os procuradores constituídos nos autos do processo de Prestação de Contas nº 118-60.2015.6.21.0000 deverão efetuar o
cadastramento no âmbito do Sistema Pje, haja vista que, doravante, todas as comunicações relacionadas aos autos eletrônicos serão
realizadas via Sistema, nos termos do que preceitua a Portaria TRE-RS P nº 223/2019;
III - de que as partes, através de seus procuradores, deverão verificar a conformidade e adequação dos documentos juntados no processo PJe
nº 0600892-02.2019.6.21.0000, no prazo de 10 (dez) dias, quando poderão suscitar e apontar eventual(is) desconformidade(s) ou
inconsistência(s) no que respeita ao comparativo entre os autos físicos e os autos eletrônicos.
DOU FÉ. Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP,
CORIP - SJ.
PROCESSO 0600874-78.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600874-78.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, MOISES CANDIDO RANGEL, JEFERSON DOS SANTOS DUTRA
Advogado do(a) INTERESSADO: GABRIELA PILGER FISCHBORN - RS109701
INTIMAÇÃO
Em cumprimento aos termos do artigo 2º da Portaria P TRE-RS nº 308/19, foi realizada a digitalização do processo de Prestação de Contas nº
55-98.2016.6.21.0000, o qual tramitava, até então, mediante autos físicos (papel), em face do que ficam as partes e procuradores formalmente
intimados:
I - da alteração do número único do processo, o qual passará a tramitar, no Processo Judicial Eletrônico - Pje, sob o nº 060087478.2019.6.21.0000;
II - de que os procuradores constituídos nos autos do processo de Prestação de Contas nº 55-98.2016.6.21.0000 deverão efetuar o
cadastramento no âmbito do Sistema Pje, haja vista que, doravante, todas as comunicações relacionadas aos autos eletrônicos serão
realizadas via Sistema, nos termos do que preceitua a Portaria TRE-RS P nº 223/2019;
III - de que as partes, através de seus procuradores, deverão verificar a conformidade e adequação dos documentos juntados no processo PJe
nº 0600874-78.2019.6.21.0000, no prazo de 10 (dez) dias, quando poderão suscitar e apontar eventual(is) desconformidade(s) ou
inconsistência(s) no que respeita ao comparativo entre os autos físicos e os autos eletrônicos.
DOU FÉ. Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP,
CORIP - SJ.
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ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 36-21.2018.6.21.0001
REPRESENTAÇÃO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
NOTICIANTE(S) : ALCEU MOREIRA DA SILVA (ADV(S) MILTON CAVA CORREA-OAB 33654 E MARILUZ COSTA-OAB 103396)
Acolho a postulação do MP-E e determino a remessa dos autos para a 77ª Zona Eleitoral, de Osório, que jurisdiciona o Municípoio de Terra de
Areia, onde ocorreram os fatos.
Encaminhe-se, com as anotações pertinentes.
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RCAND - 545-20.2016.6.21.0001
DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Registro de Candidatura - Cargos - Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Cargo Vereador
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
CANDIDATO(S) : CASSIO DE JESUS TROGILDO (ADV(S) ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS-OAB 38343 E JULYANA VAZ
PINTO-OAB 80238)
REQUERENTE(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) JULYANA VAZ PINTO-OAB 80238)
Dê-se baixa e arquive-se, com as anotações de estilo em relação à inelegibilidade.
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE

4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-69.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB 80903)
RESPONSÁVEL(S) : RESOMÁRCIO TOLEDO SEIBEL E CARMEN LUIZA GRANDO (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB 80903)
Vistos.
Foram juntadas as Guias de Recolhimento da União de fls. 110-111 pelo partido.
Deste modo, uma vez adimplido o pagamento da condenação e da multa imposta na sentença, arquivem-se os autos.
Diligências legais.
Espumoso, 17 de dezembro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-76.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI ROGÉRIO PIEREZAN E ANDREI SCHERER PEREIRA (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Campos Borges/RS, referente ao Exercício Financeiro de
2018.
Foi expedido o Parecer Conclusivo de fls. 119/121, concluindo a Unidade Técnica pela desaprovação das contas, tendo em vista as
irregularidades identificadas.
Por sua vez, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral, à fl. 123, também pela desaprovação das contas.
Diante das irregulariades constatadas e parecer emitido tanto pela Unidade Técnica quanto pelo Ministério Público Eleitoral, necessária a
aplicação do art. 38 da Res. 23.546/2017:
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Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica ou no
parecer oferecido pelo MPE, o juiz ou relator deve determinar a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus
advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Posto isso, fica o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Campos Borges/RS e seus responsáveis INTIMADOS a
se manifestar quanto às irregularidades apontadas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, nos termos do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017, oferecendo defesa e requerendo provas que entender relevantes, sob pena de
preclusão.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 17 de dezembro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-17.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/RS
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO PEREIRA DOS SANTOS E FÁBIO LUIZ HEFLER (ADV(S) JACKELINI ADRIANI VIZZOTTO BERTOLDI-OAB
59635)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido dos Trabalhadores – PT de Alto Alegre/RS.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 016/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício (fls.
56), sem impugnações (fl. 59).
Foi publicado no DEJERS a Nota de Expediente n. 088/2019, decretando a revelia do Diretório Estadual do Partido (fl. 62).
Emitiu-se exame preliminar, no qual foi apontada a ausência de apresentação de documentos obrigatórios pelo partido, abrindo-se prazo de 20
(vinte) dias para manifestação, conforme art. 34, §3º da Res. TSE n. 23.546/17 (fl. 63).
Foi publicada no DEJERS a Nota de Expediente n. 094/2019 (fl. 66), intimando o partido das falhas apontadas. O Prazo transcorreu "in albis" (fl
67).
A unidade técnica emitiu exame de contas (fl. 68-70) baixando os autos em diligências conforme o art. 35, §3º, I da Resolução TSE n.
23.546/2017 para que o partido se manifestasse quanto ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias para posterior emissão de parecer
conclusivo, com a publicação da Nota de Expediente n. 108/2019. A respeito desta intimação, o partido protocolou petição às fls. 81.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, com base na alínea “a” do inciso III, do art. 46 da Resolução TSE
n. 23.546/2017 (fls. 83/84).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 85), que emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl. 86).
O partido foi intimado à fl. 89 a fim de oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 38 da Res. TSE n. 23.546/2017.
O Prazo transcorreu "in albis" (fl. 90).
Os autos foram conclusos ao Juiz Eleitoral da 004ª ZE que, na forma do art. 40 da mesma Resolução, abriu prazo comum de 3 (três) dias para
apresentação de alegações finais e após transcurso do prazo vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 92).
Foi publicada no DEJERS a Nota de Expediente n. 141/2019, abrindo prazo para alegações finais (fl. 93).
O Prazo transcorreu "in albis" (fl. 95).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl.97).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de analisar e julgar as contas do exercício financeiro de 2018 do Partido dos Trabalhadores – PT de Alto Alegre/RS.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
No exame conclusivo observou-se que, após intimado, o partido apresentou manifestação à fl. 81.
Quanto à ausência, apontada pela unidade técnica, de apresentação do Comprovante de Remessa à Receita Federal do Brasil da Escrituração
Contábil Digital e do Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, apesar de impedir que fossem aferidas com segurança a validade das informações
apresentadas no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo de Resultados, e de a ausência dos documentos afetarem a confiabilidade das
contas, por si só não compromete a identificação da origem das receitas e a destinação das despesas na presente prestação de contas.
Em relação à menção acerca da forma de pagamento dos serviços advocatícios prestados no exercício de 2018, o partido informou que o valor
de R$ 200,00 (duzentos reais) foi pago à advogada e esta utilizou o cheque para pagamento de suas despesas pessoais a terceiro, o que
contraria o art. 18, § 4º, da Res. 23.546/2017 que diz:
Art. 18: A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
A falha denota falta de adequação das informações prestadas pela agremiação, contudo, tal impropriedade não impede a análise da presente
prestação de contas.
Referente a contribuição recebida pelo partido no valor de R$ 223,46 (dezentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) que não
transitou por conta bancária, o partido declarou que incorreu em erro pelo não cumprimento da exigência. Tal fato representa inconsistência
grave e impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral da origem do recurso.
Conforme art. 8º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
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Art. 8º: As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual ou distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 1º).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por
depósito bancário diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 3º).
[...]
Tal obrigatoriedade, frisa-se, não é gratuita, pois constitui instrumento que viabiliza o emprego dos procedimentos técnicos de exame pela
Justiça Eleitoral, em seu papel fiscalizatório, quando necessita colher dados para embasar de forma segura suas decisões.
Ademais, conforme analisado pela unidade técnica à fl. 84, observa-se que o total de receitas do partido no exercício de 2018, conforme
demonstrativo de fl. 28, foi de R$ 1.023,43 (um mil, vinte e três reais e quarenta e três centavos). Desta forma, 21,83% do total das receitas
recebidas foram movimentadas de forma irregular, o que compromete sobremaneira as contas ora sob análise.
Portanto, conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (art. 13
da Resolução TSE nº 23.546/2017) quanto ao recebimento de recursos financeiros no valor de R$ 223,46 (duzentos e vinte e três reais e
quarenta e seis centavos).
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de Alto Alegre/RS, com fulcro no artigo 46, III, a da
Resolução TSE nº 23.546/17, e determino devolução da importância apontada como irregular, no valor de 223,46 (duzentos e vinte e três reais
e quarenta e seis centavos) acrescida de multa de 20% (vinte por cento) no valor de R$ 44,69 (quarenta e quatro reais e sessenta e nove
centavos), totalizando o montante de R$ 268,15 (duzentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), conforme prescreve o art. 49 da
Resolução TSE 23.546/2017, com incidência de 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, de acordo com o art. 13, § 2º da Res. TRE-RS 331/2019.
Deverá, assim, o Cartório Eleitoral proceder nos termos do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/2017, devendo, sucessivamente:
a) notificar os órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) intimar o órgão partidário hierarquicamente superior para que:
1. proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º desta resolução;
2. destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
3. junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
4. informe, nos autos da prestação de contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados
ao órgão partidário sancionado.
c) Intimar, na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item 4 anterior, o órgão partidário sancionado para que promova o
pagamento do valor devido nos termos da decisão transitada em julgado.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo previsto no inciso I, alínea b, do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/2017, sem que tenham sido recolhidos os valores
devidos, a Secretaria Judiciária do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve encaminhar cópia digital dos autos à Advocacia-Geral da União, para
que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, mediante a apresentação de petição de cumprimento de sentença, nos
termos do Código de Processo Civil.
Após, arquive-se.
Espumoso, 18 de dezembro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 58/2019
PRAZO: 20 (vinte) dias
A Excelentíssima Senhora Carolina Ertel Weirich, MM. Juíza Eleitoral , desta 11ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Cel. Paulino Teixeira, n.
619, em São Sebastião do Caí, tramita a Prestação de Contas n. 76-36.2019.6.21.0011, do Partido dos Trabalhadores- PT de Capela de
Santana/RS, relativa a prestação de contas partidárias de 2018.
OBJETO: intimação do Sr. Laércio Lancellotti, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores- PT de Capela de Santana, que está atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que se tome ciência da sentença apresentada nos autos da Prestação de Contas n. 76-36.2019.6.21.0011 que
versa sobre a omissão da apresentação de contas do Exercício Financeiro de 2018.
PRAZO: 03 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Sebastião do Caí, 18 de dezembro de 2019.
Eu, Janaína Tessari Godoi, Chefe de Cartório da 11ª Zona Eleitoral, subscrevo.
CAROLINA ERTEL WEIRICH,
Juíza Eleitoral.
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15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.333/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 65-63.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016 – Prestação de Contas – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: CARAZINHO – RS
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT DE CARAZINHO – RS (Adv. ANDERSON LUIS DO AMARAL – OAB/RS 23.841;
ANDERSON LUIS DO AMARAL JR. - OAB/RS 101.620; HÉLIO SELBACH – OAB/RS 15.628 e RAQUEL ROCHA – OAB/RS 97.750).
RESPONSÁVEIS: ERINEU CLÓVIS XAVIER e ANDERSON LUIS DO AMARAL (Adv. ANDERSON LUIS DO AMARAL – OAB/RS 23.841;
ANDERSON LUIS DO AMARAL JR. - OAB/RS 101.620 e RAQUEL ROCHA – OAB/RS 97.750).
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, fica a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para realizar a quitação da Guia de Recolhimento da União, no prazo de 15 dias, conforme sentença do processo supracitado.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.

18ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 14/2019.
O Excelentíssimo Senhor Luis Filipe Lemos Almeida, Juiz Eleitoral da 018ª Zona -Dom Pedrito/RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ PÚBLICO, para quem possa interessar, que os documentos da Listagem de Eliminação de Documentos nº 192741/2019, aprovada pela
Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento nº 193226/2019 , do Sistema Processo Administrativo Eletrônico do
TRE-RS serão eliminados por meio de trituração.
OBJETO: Publicidade da listagem de eliminação de documentos.
PRAZO: No prazo de 45(quarenta e cinco) dias após a publicação deste Edital, se não houver oposição, o Cartório Eleitoral da 18ª Zona
procederá ao descarte do material apontado na listagem em anexo.qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las. No curso deste mesmo prazo, os interessados poderão requerer, às suas expensas, o
desentranhamento de documentos ou cópias de peças de processos, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de
legitimidade do pedido, dirigido Comissão Permanente de Avaliação Documental.
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.
Dom Pedrito-RS, 18 de dezembro de 2019.
Eu, Ana Paula Soares Ávila, Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Luis Filipe Lemos Almeida,
Juiz Eleitoral.

19ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 024/2019
A Doutora CLEUSA MARIA LUDWIG, Juíza Eleitoral da 19ª Zona de Encruzilhada do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Rodolfo Taborda, nº 100,
em Encruzilhada do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de
Contas Anual - Exercício 2018, do(s) diretório(s) municipal(is).
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
- Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Encruzilhada do Sul.
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.
Encruzilhada do Sul-RS, 07 de novembro de 2019.
Eu, Sérgio Kowalczuk, Chefe de Cartório da 19 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CLEUSA MARIA LUDWIG,
Juíza da 19ª Zona Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 025/2019
A Doutora CLEUSA MARIA LUDWIG, Juíza Eleitoral da 19ª Zona de Encruzilhada do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Rodolfo Taborda, nº 100,
em Encruzilhada do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de
Contas Anual - Exercício 2017, do(s) diretório(s) municipal(is).
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OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
- Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Encruzilhada do Sul.
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.
Encruzilhada do Sul-RS, 08 de novembro de 2019.
Eu, Sérgio Kowalczuk, Chefe de Cartório da 19 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CLEUSA MARIA LUDWIG,
Juíza da 19ª Zona Eleitoral.

26ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 020/2019 - 26ªZE/RS
Classe – PC. Nº 10-11.2019.6.21.0026
Partes e Advogados:
Partido: Solidariedade (Adv. Tatiana Poltosi Dorneles OAB/RS 63.679)
Responsáveis: Cátia Elisandra Siqueira e Gabriel Fragoso de Souza (Adv. Tatiana Poltosi Dorneles OAB/RS 63.679
Vistos.
Intime-se o tesoureiro, Gabriel Fragoso de Souza, através de sua procuradora constituída, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, assine
pessoalmente o documento de fls. 36 dos presentes autos. Diligências legais. Em 17/12/2019.
Diego Savegnago Fajardo - Juiz Eleitoral da 26ª ZE.

28ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 163/2019 - 28ªZE/RS
Processo: AP - 4817 - AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o
Sigilo ou o Exercício do Voto - Coação Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção - CRIME ELEITORAL - ART. 299, "CAPUT", DO
CÓDIGO ELEITORAL, COMBINADO COM OS ARTIGO 29, "CAPUT" e 70, "CAPUT", PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS Juiz Eleitoral: GERSON LIRA Procedência: Lagoa Vermelha Número Único: 48-17.2019.6.21.0028 Autor(s) : MINISTERIO
PÚBLICO ELEITORAL Réu(s) : AFRÂNIO LEONARDO BROLLO (Adv(s) Altair Rech Ramos-OAB 27941, MICHELLE GIRARDI-OAB 99934,
Paulo Cesar Sgarbossa-OAB 29526 e Victor Hugo Muraro Filho-OAB 37832), MARCOS VINÍCIUS BROLLO (Adv(s) ROGERIO DAL AGNOLOAB 59881)
De ordem do Exmo. Dr. Gerson Lira, Juiz Eleitoral da 028ª ZE/RS, intimo os procuradores das partes acerca da expedição das Cartas
Precatórias autuadas sob n. 0600005-22.2019.6.21.0128 e 060000-37.2019.6.21.0138 (Processo Judicial Eletrônico - PJE), distribuídas,
respectivamente, à 033ª ZE/RS - Passo Fundo (para intimar as testemunhas Adriano Boratti e Agente Marioso da audiência) e à 138ª ZE/RS Casca (para intimar a testemunha Cleber Oro da audiência).
Lagoa Vermelha, em 18 de dezembro de 2019.
Gisele Grechi.
Chefe de Cartório Substituta.

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 412/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-84.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2013 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado do Bugre
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) PEDRO ADEMIR MATIAS DA ROSA-OAB 97772)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE DA ROSA CHRISTOVAN E CELSO RONALDO DUARTE DE VARGAS (ADV(S) PEDRO ADEMIR MATIAS DA
ROSA-OAB 97772)
Vistos, etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em substituição a apresentação de Prestações de Contas Partidária,
referente ao Exercício Financeiro de 2013 do Partido Social Cristão - PSC, de Lajeado do Bugre.
Apresentada intempestivamente a Declaração, foi publicada por meio de Edital (fl. 13 e verso) e intimado o Ministério Público Eleitoral (fl. 16),
tendo ocorrido o transcurso do prazo sem manifestação (fl. 17).
Efetuada a análise quanto às informações de que tratam os incisos I, II e III do Art. 45 da Res. TSE n. 23.464/2015, não foram encontradas
informações quanto à emissão de Recibos de Doações, e tampouco registros de repasse ou distribuição do Fundo Partidário, bem como não
foram encaminhados os extratos bancários para fins de verificação quanto a veracidade das informações prestadas (fl. 18 e verso).
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Foram requisitadas as informações bancárias do período mediante Sistema BACENJud (fl. 19/21), sobrevindo resposta à folha 23, indicando a
inexistência de conta bancária no período.
Em complementação a Informação Técnica, foi expedida opinião pela aprovação das contas (fl. 24).
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, opinião o parquet pela aprovação das contas (fl. 24-v).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO À FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de prestação de contas partidária anual do Partido Social Cristão - PSC, de Lajeado do Bugre, relativa ao exercício de 2013.
Observo que, no caso em tela, que o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado nos arts. 28, § 3º, e
45, ambos da Resolução do TSE nº 23.464/2015. Nesse particular, é verdade que as contas relativas ao exercício 2013 deveriam ser
apresentadas em conformidade com a Resolução n. 21.841/04, do TSE, e, ainda, em observância à normativa da Resolução n. 23.464/2015.
Contudo, a edição da Lei 13.165/2015 - relativamente à ação processsual-administrativa de prestação de contas, medida de controle dispensou em determinadas hipóteses e sob condições, tal apresentação, o que visa a facilitar sobremaneira o controle daquelas hipóteses
que verdadeiramente exigiriam atenção, dispensando-se para os casos (maioritários) em que nada se apresenta - ou não há qualquer
movimentação financeira partidária.
Em que pese a existência de entendimento diverso acerca da aplicação material do dispositivo relativo a Declaração de Ausência de Recursos,
entendo que não há impossibilidade material para se aplicar, de imediato, a normativa prevista na Resolução 23.464/15, mormente pelos
princípios da economicidade e da informalidade, principalmente pelo fato de que se não houve movimentação da conta (e a boa-fé se
presume), não havendo que se falar em prestação de contas. Há, ainda, na forma do art. 37 da Constituição, o dever de eficiência na gestão
dos recursos humanos da Justiça Eleitoral, de tal forma que se deve racionalizar a conferência, a investigação e a análise burocrática, a fim de
evitar gastos inuteis ou sem efetividade - que na prática abarrotam os Cartórios Eleitorais sem qualquer efetividade.
Não é razoável uma interpretação - à luz da Constituição e de seus princípios fundamentais (art. 1º, inciso V) - de que uma regra novel, que
venha a beneficiar o funcionamento/gestão dos partidos e "atualizar" a Lei - e portanto promover a democracia mais realista - seja interpretada
restritivamente, ex nunc, principalmente quando não há indícios quaisquer de que tenha havido irregularidades partidárias, no período nãoeleitoral. É um postulado interpretativo que não se pode interpretar as leis de forma a presumir a fraude.
Por fim, cumpre notar que o que a jurisprudência do TRE veda é a aplicação retroativa de normas mais gravosas e ou restritivas, com o
objetivo final de garantir a segurança jurídica e estabilidade, fundamentos do Estado de Direito. Outrossim, a regra não diz com o processo
eleitoral em si (art. 16 da Constituição), mas com atividades administrativas de fiscalização e de acompanhamento dos partidos, na linha do art.
17 da Constituição, que não pode e não deve se limitar à Justiça Eleitoral - daí a ausência de prejuízo ao dever de fiscalização e de
transparência.
Veja-se, nesse particular RE 202-61.2016.6.21.0000 e RE 78-88.2015.6.21.0029:
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Diretório Municipal. Doação de fonte vedada. Art. 31, II, da Lei n.9.096/95. Exercício
financeiro de 2014.
Matéria preliminar afastada. Manutenção apenas do partido como parte no processo. A aplicabilidade imediata das disposições processuais da
Resolução TSE n. 23.432/14 não alcança a responsabilização dos dirigentes partidários, por se tratar de matéria afeta a direito material.
Inaplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei n. 13.165/2015, que alteraram o teor do art. 37 da Lei n. 9.096/95, aos fatos ocorridos
antes da sua vigência.
Recebimento de recursos de fonte vedada. Doações de valores realizadas por servidores públicos municipais, titulares de cargos demissíveis
"ad nutum", na condição de autoridades e desempenhando funções de direção ou chefia. Nova orientação do TSE no sentido de que verbas de
origem não identificada e de fontes vedadas devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto na Resolução TSE n.
23.464/15. Manutenção da suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário pelo período de dois meses. Provimento negado. (RE 20261.2015.6.21.0000)
Recurso. Prestação de contas. Partido Político. Diretório Municipal. Exercício 2014. Aprovam-se as contas quando o relatório conclusivo
identifica como única irregularidade a falta de apresentação da contabilidade de exercícios anteriores. Situação que implica apenas no
julgamento daquelas como não prestadas, não podendo constituir causa de desaprovação da prestação de contas de exercício
posterior. Despicienda, in casu, a citação da agremiação para oferecimento de defesa, conforme dispõe a novel Resolução TSE n. 23.464/15,
diante da reforma da sentença no sentido da aprovação das contas. Provimento. (RE 78-88.2015.6.21.0029)
Dito isso, verifica-se, do histórico das prestações de contas apresentadas ante a este Juízo ao longo dos anos que a grande maioria delas são
apresentadas sem movimentação de qualquer espécie, sendo de conhecimento público que as agremiações em pequenas localidades, como o
caso em comento, não possuem sequer estrutura física ou de pessoal, tendo seu funcionamento restrito aos períodos próximos aos pleitos
eleitorais.
Neste sentido, veio a Lei 13.165/15, ao permitir a entrega de Declaração de Ausência de Recursos pelas agremiações municipais, que as
prestações de contas apresentadas por essas agremiações fossem ajustadas à realidade da grande maioria dos partidos em pequenas
localidades, garantindo a regularidade dessas, ao mesmo tempo em que não é prejudicada capacidade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, pois
as informações dos extratos bancários das contas bancárias abertas com o CNPJ das agremiações é regularmente repassada pelo Banco
Central do Brasil a Justiça Eleitoral, quando existente, bem como toda doação a ser recebida pelos partidos devem ser efetuadas por meio do
Sistema de Emissão de Recibos Eleitorais disponibilizado às agremiações no sítio do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, permitindo aferir
de antemão os recursos arrecadados pelas agremiações. Isso, sem falar da possibilidade, como adotada por este Juízo no curso da instrução
do presente feito, de requisitar por outros meios as informações bancárias, quando não disponibilizadas de forma automatizada à Justiça
Eleitoral.
Não obstante, a manifestação técnica refere especificadamente à verificação realizada, visto que indica que foi publicado edital dando ciência
da apresentação da declaração aos eventuais interessados, sendo que não houve impugnação. Além disso, aponta que não há extrato
bancário encaminhado pela instituição financeira, não havendo informações da distribuição de recursos do Fundo Partidário ao órgão
municipal, tampouco de emissão de recibos de doação, corroborando com a declaração partidária de que não houve a efetiva arrecadação de
recursos.
Finalmente, destaco, a aplicação retroativa da regra NÃO afasta eventual ilicitude cometida, na forma da Lei Penal Eleitoral, desde que sejam
suscitados ou demonstrados eventuais atos criminais ou administrativos, passíveis de punição - inclusive a utilização indevida da regra que
dispensa a prestação de contas.
Ante o exposto, considero PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Social Cristão - PSC, do município Lajeado do Bugre relativas
ao exercício 2013, nos termos do art. 45, VIII, “a” e “b” da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se aos devidos registros nos Sistemas de Prestação de Contas e arquive-se.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 18 de dezembro de 2019. GUSTAVO BRUSCHI - Juiz Eleitoral da 032ª 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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46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 211/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-55.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA
SILVA-OAB 106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
RESPONSÁVEL(S) : EDENILSON DOS SANTOS COSTA E EDERICH HERBERT ZIMMER (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA SILVA-OAB
106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
Vistos.
I - Relatório
O Diretório Municipal do Partido do Partido dos Trabalhadores - PT de Santo Antônio da Patrulha/RS apresentou a prestação de contas da
agremiação, relativa ao exercício de 2018, intempestivamente, no dia 12.06.2019, com movimentação financeira.
Publicou-se edital na forma do artigo 31, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 ( a qual norteia o mérito das prestações de contas do exercício
2018), para o qual o prazo transcorreu sem impugnações, conforme certidão de fl. 44.
Presentes os requisitos mínimos para análise das contas, foi emitido exame preliminar (fls. 45/46), solicitando a apresentação dos seguintes
documentos: comprovante de remessa da Escrituração Contábil Digital - ECD, recibos de doação, Parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal sobre as respectivas contas, extratos bancários, documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos do Fundo Partidário, Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário, Demonstrativo de Doações
Recebidas, Demonstrativo de Obrigações a Pagar, Demonstrativo de Dívidas de Campanha, Demonstrativo de Transferência de Recursos
para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos, Comitês Financeiros e Diretórios Partidários, identificando para cada destinatário a origem
dos recursos distribuídos, Demonstrativo de Contribuições Recebidas, Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores
recebidos e os a receber, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do
profissional de contabilidade habilitado e, ainda, Notas explicativas. O órgão partidário foi intimado via DEJERS, contudo, silenciou (certidão fl.
50).
Sobreveio o exame da prestação de contas (fls. 53-56), no qual o examinador reiterou a ausência do rol de documentos elencados no exame
anterior, bem como apontou, em resumo, as seguintes falhas: entrega intempestiva das contas, divergência quanto ao recebimento ou não de
verba recursos do Fundo Partidário, divergência entre as receitas totais encontradas nos extratos eletrônicos e aquelas declaradas pelo
partido. Apontou-se ainda, irregularidade no que diz com o recebimento de recursos de origem não identificada no valor total de R$ 1.974,65
cujo depósito está identificado com o CNPJ do próprio partido. O órgão partidário foi intimado através de publicação no DEJERS, sendo que o
prazo transcorreu sem manifestações (certidão fl. 60).
Emitiu-se, então, o Parecer Conclusivo de fl. 61-65, concluindo pela desaprovação das contas e devolução dos valores irregulares (os quais
importam em 86,8% das receitas totais de 2018, conforme o parecer) acrescidos de multa.
Os autos foram feitos com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em manifestação de fls. 69/69-verso, reportou-se ao parecer técnico
conclusivo para opinar pela desaprovação das contas, devolução dos valores em questão ao tesouro Nacional e imposição de multa.
O Partido dos Trabalhadores e seus responsáveis foram intimados para oferecer defesa e requerer produção de provas, sendo que a defesa
foi apresentada de forma tempestiva (fls. 76-122).
A defesa, em apertada síntese, esclareceu não ter havido recebimento de recursos do Fundo Partidário e requereu prazo para produção de
provas (juntada de comprovante de remessa de ECD à Receita Federal, notas explicativas e certidão de regularidade do profissional contábil
responsável). Além disso, a defesa juntou extratos bancários (fls. 80-11) e, ainda, relatórios oriundos do próprio partido discriminando as
doações auferidas no decorrer do ano de 2015, as quais alega serem a origem real do valor de R$ 1.974,65 apontado pela análise técnica
como irregular. Alega o partido ter encerrado conta bancária nº 06.068089.0-4 ao final de 2016, mantendo os valores que ali estavam
depositados à titulo de Fundo de Caixa até a abertura de nova conta conrrente no ano de 2018.
O requerimento de produção de provas foi indeferido em função de que o partido já tivera oportunidade de juntar os documentos elencados no
pedido (despacho fl. 124).
O Partido dos Trabalhadores e seus responsáveis foram intimados da abertura de vista, sendo que as alegações finais foram tempestivamente
apresentadas (fl. 126-129). No documento em tela, a agremiação basicamente reitera os argumentos expendidos na defesa de fls. 76-122.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
II - Fundamentação
Verifica-se que as presentes contas foram apresentadas de forma intempestiva à Justiça Eleitoral.
Conforme análise técnica, não estão presentes todos documentos exigidos pela legislação em vigor, havendo irregularidade e impropriedades
à macular as contas em exame.
Publicado edital para ciência dos interessados e eventual impugnação, o prazo legal transcorreu sem manifestações.
As impropriedades em tela, consistem, basicamente, na ausência de demonstrativos cuja apresentação é obrigatória, conforme legislação
vigente e, ainda, na intempestividade na apresentação das contas. Todavia, a grande controvérsia destes autos reside na comprovação da
origem dos recursos depositados na conta da agremiação identificando o doador pelo CNPJ da própria agremiação. Os demonstrativos em
questão, bem como a extrapolação do prazo para apresentação das contas (em apenas 43 dias), s.m.j., não prejudicaram o deslinde da
questão principal, até porque o próprio partido, manifestando-se em sede de defesa e alegações finais, assevera não ter havido quaisquer
receitas oriundas do Fundo Partidário, contentando assim a exigência da análise técnica. As impropriedades em tela, portanto, não tem o
condão de macular as presentes contas ou frustrar a análise das mesmas, constituindo-se em mera falha de natureza formal merecedora tão
somente de ressalvas, conforme art. 46, II, da Res, TSE n. 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
A questão mais relevante, conforme dito antes, é a identificação da origem dos recursos que ingressaram na conta do PT identificados com o
CNPJ do próprio partido (04.114.089/0001-78), no montante de R$ 1.974,65, conforme segue:
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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01.08.2018 - Depósito em dinheiro – R$ 1.000,00;
01.08.2018 – Depósito em dinheiro – R$ 974,65
Ocorre que a manifestação e juntada de documentos complementares por parte da agremiação deu-se somente após o encerramento da
análise técnica e os documentos apresentados, sobretudo os extratos bancários e relatórios com discriminação de doações, demonstram que o
partido tinha valores com origem devidamente identificada em conta bancária ao final do exercício 2016 e que a alegação de encerramento da
conta com a retirada do valor de R$ 1.974,65 para constituição de fundo de caixa mostra-se bastante verossímil, inclusive pelo fato de não ter
vindo aos autos qualquer informação acerca de eventual despesa realizada pela agremiação além das tarifas bancárias cobradas referentes à
nova conta bancária aberta em 2018 e, ainda, por não ter havido qualquer impugnação às contas do partido, não havendo falar em
irregularidade.
Assim, a aprovação das contas, com ressalvas, é medida impositiva.
III - Dispositivo
Pelo exposto, com fundamento do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de Santo Antônio da Patrulha/RS, referentes ao exercício de 2018.
Intimem-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santo Antônio da Patrulha, 12 de dezembro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 212/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-85.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) MARCIA ELENA
ROLETO TEDESCO-OAB 107399)
RESPONSÁVEL(S) : CHARLIS DOS SANTOS E PAULO EDUARDO PEIRANO COTTELE (ADV(S) MARCIA ELENA ROLETO TEDESCOOAB 107399)
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais referentes ao exercício de 2018 apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro MDB de Santo Antônio da Patrulha/RS, com movimentação financeira.
As contas (fls. 02-112) foram apresentadas de forma intempestiva, em 14.05.2019.
Determinou-se, então, a publicação das contas nos moldes do que determina o art. 31, §§ 1º ao 3º, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publicado o Edital de Publicação nº 015/2019, o prazo legal decorreu sem impugnações (certidão fl. 119).
No exame preliminar (fls. 120/121), constatou-se a ausência dos seguintes documentos: a) comprovante de remessa, à Receita Federal do
Brasil, da escrituração contábil digital; b) Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas
contas; c) Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e d) Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado.
O MDB e seus responsáveis foram devidamente intimados para complementar a documentação, sendo que o prazo legal decorreu in albis (fl.
126).
O exame da prestação de contas (fls. 156-159) apontou, basicamente: a) ausência dos documentos elencados no exame preliminar e b)
presença de recursos oriundos de fontes vedadas no valor de R$ 1.370,00 ( 2,91% das receitas totais do partido em 2018), conforme
demonstrado na Tabela a seguir, na qual são apontados os valores doados e a respectiva data de doação, por doador:
Daniel Cândido da Silva, CPF nº 905.490.230-00, Chefe do Parque Rodoviário, filiado ao MDB desde 12.04.2018.
23.02.2018 - R$ 85,00
22.03.2018 – R$ 85,00
Digiane Silveira Stecanela, CPF nº 002.874.340-79, Procuradora-Geral do Município, filiada ao MDB desde 10.04.2018.
28.02.2018 – R$ 180,00
15.03.2018-- R$ 180,00
05.04.2018 – R$ 180,00
Eduydes Sinhorelli Netto, CPF nº 013.603.760-70, Diretora de Departamento, filiada ao MDB desde 01.02.2019.
05.12.2018 – R$ 110,00
Isabel Cristina Ramos Oliveira, CPF nº 320.427.360-15, Diretora de Departamento, filiada ao MDB desde 10.04.2018.
28.02.2018 – R$ 110,00
15.03.2018 - R$ 110,00
05.04.2018 - R$ 110,00
João da Silva Viana, CPF nº 396.046.670-68, Coordenador de Setor, filiado ao MDB desde 11.04.2018.
23.02.2018 - R$ 55,00
22.03.2018 – R$ 55,00
Luana Freiberguer, CPF nº 002.301.630-25, Coordenador de Setor, filiada ao MDB desde 13.04.2018.
23.02.2018 - R$ 55,00
22.03.2018 – R$ 55,00
O MDB e seus responsáveis foram devidamente intimados pelo DEJERS, sendo que a agremiação manifestou-se tempestivamente, às fls.
166-178, alegando que os doadores são filiados ao MDB desde 2017 e que, portanto, estão inseridos na regra que permite que autoridades
efetuem doações a partidos políticos, desde que regularmente filiados (art. 12, § 1º da Res. TSE nº 23.546/2017). No mais, o partido juntou a
documentação faltante e relatórios admissionais oriundos da Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha relativos aos doadores apontados como
autoridades.
Sobreveio parecer conclusivo (fls. 179-183), no qual apontou-se apenas a intempestividade na entrega das contas e ratificando o apontamento
referente às fontes vedadas, concluindo, contudo, pela aprovação das contas com ressalvas.
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Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o parecer técnico, opinando pela aprovação das contas com ressalvas e
condenação do partido à devolução dos valores irregulares acrescidos de multa de 20% (fls. 187/188).
Intimados para oferecer defesa, os prestadores de contas se manifestaram à fl. 201, tempestivamente, afirmando que o MDB fará o pagamento
dos valores apontados na fl. 188. Todavia, pugnou pela não incidência da multa respectiva em razão das dificuldades enfrentadas para
manutenção do diretório, haja vista que o partido não recebe valores do Fundo Partidário.
O MDB e seus responsáveis foram devidamente intimados da abertura de vista para alegações finais através da publicação de nota de
expediente no DEJERS (fl. 206). O prazo legal decorreu, em 09.12.2019, sem manifestações (fl. 207).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
II – Fundamentação
Trata-se de apreciar as contas partidárias anuais do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Santo Antônio da Patrulha/RS referentes ao
exercício 2018.
As contas foram apresentadas fora do prazo legal do art. 32 da Lei 9.906/95, vez que apresentadas somente em 14.05.2019, e publicadas sem
que houvesse impugnações.
A ausência de documentos foi sanada pelo partido. A intempestividade na entrega é impropriedade de caráter formal que, s.m.j., não tem o
condão de interferir com a transparência e confiabilidade das contas.
Entretanto, a análise técnica apontou as fontes vedadas dentre os doadores da agremiação, tomando o cuidado de indicar a data de filiação de
cada um deles ao MDB. Ocorre que a defesa alega que os doadores em tela já eram filiados à grei partidária desde 2017, contudo, sem
comprovar tal argumento, vez que os documentos juntados às fls. 172-178 apenas comprovam a ligação profissional dos doadores com a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS durante a qual exerceram cargos com status de autoridade para fins de prestação de
contas partidária e efetuaram doações ao MDB. Tal irregularidade, a qual tem como montante total R$ 1.370,00 (que representa 2,91% das
receitas totais), na verdade, não chega a contaminar a regularidade das presentes contas nem mesmo se tomado em função das despesas, as
quais alcançaram R$ 24.074,23, razão pela qual constitui irregularidade que enseja a condenação do partido ao recolhimento de valores ao
Erário, inclusive multa, mas não necessariamente a desaprovação das contas.
O art. 46, II, da Res. TSE nº 23.464/2015, a qual orienta o mérito das contas partidárias relativas ao exercício 2017, assim dispõe sobre o
julgamento das contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
O MDB pugnou pela não incidência da multa imposta pelo art. 49 da Res. TSE nº 23.546/2017. No entanto, a referida multa incide apenas
quando da desaprovação das contas, hipótese que não se coaduna com a situação exposta nestes autos.
Assim, considerando que as falhas apontadas têm natureza formal ou simplesmente não frustraram a análise da movimentação financeira
da agremiação, a aprovação das contas, com ressalvas, é medida que se impõe.
III – Dispositivo
Ante o exposto, forte no art. 46, II, da Resolução do TSE nº 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas
pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Santo Antônio da Patrulha/RS, relativas ao exercício 2018, todavia, cominando ao
órgão partidário em tela, a condenação ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.370,00 (hum mil trezentos e setenta reais),
relativos aos recursos oriundos de fontes vedadas, devidamente atualizada, desde a data do recebimento até a do efetivo recolhimento;
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações pertinentes, arquive-se.
Santo Antônio da Patrulha, 13 de dezembro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 213/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 45-18.2013.6.21.0046
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART 350 DO CODIGO ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : JOSÉ ZILMAR DA SILVA MACHADO JÚNIOR (ADV(S) MARIA ALICE HOLMER ROSA-OAB 68515)
Vistos, etc.
Tendo em vista promoção para entrância intermediária desta Magistrada, e início do recesso forense, ao Juiz titular para designar audiência.
D.L.
Santo Antônio da Patrulha, 17 de dezembro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 237/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-34.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra Funda
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PT - BARRA FUNDA (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
RESPONSÁVEL(S) : CLOVIS BATISTELLA E ELENIR DOS SANTOS GNOATTO (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
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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Vistos.
Como não houve pedido de produção de provas e também não entendo ser caso de novo pronunciamento da Unidade Técnica, intimem-se as
partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Havendo manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Caso contrário, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 17 de dezembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 238/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-56.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756)
RESPONSÁVEL(S) : CLEBER BADIN E EIDER WILLERS MILANI (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756)
Vistos.
Como não houve pedido de produção de provas e também não entendo ser caso de novo pronunciamento da Unidade Técnica, intimem-se as
partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Havendo manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Caso contrário, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 17 de dezembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 239/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-41.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RICARDO MERTEN E LEO JOSE SIMON (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
Vistos.
Como não houve pedido de produção de provas e também não entendo ser caso de novo pronunciamento da Unidade Técnica, intimem-se as
partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Havendo manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Caso contrário, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 17 de dezembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 240/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-26.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRE BARP E GILSON AUGUSTO FRITZEN (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
Vistos.
Como não houve pedido de produção de provas e também não entendo ser caso de novo pronunciamento da Unidade Técnica, intimem-se as
partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Havendo manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Caso contrário, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 17 de dezembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 241/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-93.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) RENAN SALAMI DEBASTIANI-OAB 92320)
RESPONSÁVEL(S) : JOAO ROBERTO PIAIA, LUIZ CARLOS LUCIETTO E NILTON DEBASTIANI (ADV(S) RENAN SALAMI DEBASTIANIOAB 92320)
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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Vistos.
Como não houve pedido de produção de provas e também não entendo ser caso de novo pronunciamento da Unidade Técnica, intimem-se as
partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Havendo manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Caso contrário, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 17 de dezembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 242/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-18.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - MDB - NOVA BOA VISTA (ADV(S) MARCOS PANZENHAGEN-OAB 70053)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS PANZENHAGEN E ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA QUEIROZ (ADV(S) MARCOS PANZENHAGEN-OAB
70053)
Vistos.
Como não houve pedido de produção de provas e também não entendo ser caso de novo pronunciamento da Unidade Técnica, intimem-se as
partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Após, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 17 de dezembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 243/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-33.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : CIDADANIA
RESPONSÁVEL(S) : EDERSON BATISTA DA ROCHA E ELIANE CARDOZO DA SILVA
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
Partido CIDADANIA, 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, 17 de dezembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 234/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 116-87.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : SD - 77 - SOLIDARIEDADE (ADV(S) LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI-OAB 32.218)
RESPONSÁVEL(S) : FLADEMIR ROCHA E NOÊMIO BERNARDI (ADV(S) LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI-OAB 32.218)
Vistos.
Trata-se de petição para regularização das contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do SOLIDARIEDADE de Arroio do Sal.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de recursos na fl. 06, os extratos bancários foram juntados aos autos (fl. 14),
assim como houve a certificação quanto ao recebimento de recursos do Fundo Partidário e a emissão de recibos (fls. 13 e 15-18), sendo assim
o feito deve seguir da seguinte maneira:
I - manifestação do responsável pela análise técnica no prazo de cinco dias;
II - manifestação do MPE no prazo de cinco dias;
III - abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados
no processo, no prazo comum de três dias.
Após, voltem conclusos.
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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Diligências legais.
Torres, 18 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 235/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 111-65.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PP - 11 - PROGRESSISTAS (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB 87.195)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERT BROCCA PERES, ANTONIO AUGUSTO FALCÃO CARDOSO, ANTONIO ALVES VALIM E JAIRO SÉRGIO
DA SILVA (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB 87.195)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do PROGRESSISTAS de Arroio do Sal.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de recursos na fl. 11, os extratos bancários foram juntados aos autos (fl. 18),
assim como houve a certificação quanto ao recebimento de recursos do Fundo Partidário e a emissão de recibos (fls. 17 e 19-22), sendo assim
o feito deve seguir da seguinte maneira:
I - manifestação do responsável pela análise técnica no prazo de cinco dias;
II - manifestação do MPE no prazo de cinco dias;
III - abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados
no processo, no prazo comum de três dias.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Torres, 18 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 236/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 775-04.2016.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - PLEITO 2016
PROCEDÊNCIA: Mampituba
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
CANDIDATO(S) : ARNALDO LUIZ DA SILVA (ADV(S) ALEIDE MARIA SCARPARI PEREIRA-OAB 52333)
Vistos.
O prestador de contas foi intimado (fl. 201), pelo DEJERS, para realizar o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores devidos ou requerer o
parcelamento do débito no prazo de 5 dias.
Houve o pedido de parcelamento (fl. 205 ).
É o relatório.
Passo a decidir.
O prestador de contas foi intimado, pelo DEJERS, no dia 21/03/2019 (fl. 201), para realizar o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
devidos, ou requerer o parcelamento do débito no prazo de 5 dias.
O pedido foi assinado por advogado regulamente constituído (fl. 57 e 32), porém não foram acostados os documentos exigidos pelo art. 4º, da
Resolução TRE/RS 298/2017.
Conquanto não tenha havido a juntada dos documentos necessários, na medida em que o valor devido de R$3.000,00 não seja expressivo e
que a quitação deva ser efetivada em apenas 04 parcelas, defiro o parcelamento postulado, registrando que o pagamento da primeira deverá
ser efetivado no prazo de 10 dias contados da intimação desta decisão, e que as demais vencerão, independentemente de nova intimação, e
deverão ser satisfeitas invariavelmente por meio de guia a ser retirada no cartório eleitoral (uma vez apresentada a anterior quitada), até o
último dia útil do mês respectivo, em obediência ao art. 6° da Resolução TRE/RS 298/2017, devidamente atualizadas de acordo com os §§ 1º e
2º do art. 13, e o § 1º do art. 16 da Resolução TRE/RS 298/2017, registrando-se, por fim, que os pagamentos deverão ser oportunamente
atestados nos autos da prestação de contas, conforme determina o art. 6º, § 2º, e art. 16, § 2º, da Resolução TRE/RS 298/2017.
Intime-se o devedor desta decisão e da emissão da GRU referente à primeira parcela.
Diligências legais.
Torres, 18 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-64.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LUCILLE COSTA DOS SANTOS-OAB 102716)
RESPONSÁVEL(S) : ENIO CELESTE BURTET, CLEO ANTONIO DOS SANTOS, LUCAS BRUM VARONE E CONCEIÇÃO BEATRIZ
MACHADO (ADV(S) LUCILLE COSTA DOS SANTOS-OAB 102716)
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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Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e responsáveis, por seu advogado constituído, para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o
exame técnico das fls. 75/76, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Tupanciretã, 17 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-19.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PT (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANO RODRIGUES AQUINO, LUIS FABIANO SILVA DE MIRANDA, SILVIA OLIVEIRA DE SOUZA E VANIA DE
MORAES WALAU (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e responsáveis, por seu advogado constituído, para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o
exame técnico das fls. 109/110, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Tupanciretã, 17 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-04.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Jari
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PP (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
RESPONSÁVEL(S) : ERANDI HOHEMBERGER DE SOUZA, DOUGLAS JARDEL PLETSCH, LUCIDIO MOREIRA GOULART E ANALIA
MARIA BRAZ CARLOTO (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e responsáveis, por seu advogado constituído, para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o
exame técnico das fls. 82/83, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Tupanciretã, 17 de dezembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 415/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-73.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
RESPONSÁVEL(S) : JARDEL DALLA VALLE E IGNACIO ELIO ZANELLA (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
Vistos.
Conforme o Parecer Conclusivo e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, há irregularidades constatadas.
Diante disso, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa, no
prazo de 15 (quinze) dias, e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo, nos termos do art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Frederico Westphalen, 18 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 416/2019 - 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 (ADV(S) EVANDRO MABONI ZANATTA-OAB 100202)
RESPONSÁVEL(S) : JOSEMAR STONA E NILVA RIBOLI SALA (ADV(S) EVANDRO MABONI ZANATTA-OAB 100202)
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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Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de Vista
Alegre/RS.
Transcorrido o prazo legal, o cartório informou ao juiz eleitoral que o partido e seus responsáveis não apresentaram as contas (fl. 02).
Após consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral, verificou-se que não há registro de contas bancárias em nome da agremiação partidária (fl.
04), bem como não houve repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 05).
Por meio dos mandados de citação 198, 199 e 200/2019 (fls. 09/11), foram comunicados os responsáveis e o órgão partidário, nos termos do
art. 52, §6º, IV, da Resolução TSE nº 23.553/17 sobre a necessidade da prestação de contas.
A agremiação procedeu com a entrega da documentação, protocolando suas contas em fls. 12/18 e fls. 21/24.
Publicado o Edital nº 68/2019, os interessados foram cientificados de que as contas de campanha foram prestadas (fl. 19). Decorrido o prazo
do Edital, não houve impugnação.
Em análise preliminar das contas, a unidade técnica apontou que não foram cumpridas algumas determinações da Resolução TSE nº
23.553/17, solicitando diligências ao partido (fls. 26/27). Intimada do exame preliminar (fls. 28/30), a agremiação não apresentou manifestação
(fls. 32v).
Por meio de parecer (fls. 31/31v), o examinador das contas reiterou que não foram cumpridas as determinações da Resolução TSE nº
23.553/17, visto que não houve a entrega dos extratos bancários, bem como não foi aberta conta específica para a campanha eleitoral,
impossibilitando a análise das contas e o ateste da ausência de movimentação de recursos financeiros pelo partido durante a campanha
eleitoral 2018. Nesse sentido, a unidade técnica opinou pela desaprovação devido ao não cumprimento das normas regulamentares previstas
na resolução TSE nº 23.553/17.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 33).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral decorre de imperativo constitucional, art. 17, III da Constituição Federal. As normas para as Eleições
são estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/17, a qual, em seus artigos 48 e 49, obriga os órgãos
partidários, em todas as esferas, a prestar contas de campanha, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
(…)
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
Realizado o Exame das Contas, como impropriedade, apurou-se omissão quanto à entrega da Prestação de Contas Parcial, conforme o
disposto no art. 50, § 6º, da Resolução TSE 23.553/2017. Ainda, a Prestação de Contas Final foi entregue via sistema eletrônico somente em
26/11/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Além disso, como grave irregularidade, constatou-se que o partido não realizou a abertura de conta bancária específica para campanha,
requisito obrigatório previsto no art. 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE n. 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(…)
A unidade técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido durante a
campanha eleitoral de 2018, diante da não abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de campanha e da
consequente não apresentação dos extratos bancários, também obrigatórios, conforme previsão do art. 56, II, “a”, da mesma Resolução.
Constata-se, assim, que apesar de terem sido enviados, via sistema SPCE, os relatórios que compõem a prestação de contas final e
apresentados no cartório eleitoral, o órgão municipal não efetuou a abertura da conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha, conforme obrigatoriedade prevista no dispositivo acima transcrito. A abertura de conta e a juntada dos respectivos extratos
bancários são elementos imprescindíveis para verificação de qualquer movimentação financeira que possa ocorrer durante o período eleitoral
ou sua ausência.
Nessa esteira, cabe esclarecer o posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral quanto a não abertura de conta específica para a
campanha eleitoral:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira).
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A partir dos fatos relatados anteriormente, tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das
contas, uma vez que a ausência da documentação requerida compromete sobremaneira a confiabilidade e consistência das contas.
Assim, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a desaprovação das contas é a medida que se impõe, eis que
constatadas falhas que comprometem a sua regularidade.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de Vista Alegre/RS, relativas às Eleições Gerais de
2018, com fundamento no art. 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o cartório eleitoral com os devidos registros no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, arquive-se.
Frederico Westphalen, 18 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 417/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-44.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS-PP (ADV(S) JULIANE PATRICIA PANOSSO-OAB 49796)
RESPONSÁVEL(S) : CHESTER MAXWEL FRANCESCATTO E JOÃO CESAR PRICHULA (ADV(S) JULIANE PATRICIA PANOSSO-OAB
49796)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentada pelo PROGRESSISTAS – PP, do Município de Frederico Westphalen – RS, relativa ao
ano de 2018.
O partido protocolou as contas no cartório eleitoral em 29/04/2019.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 06/05/2019, conforme certidão de fl. 66, o Edital n. 25/2019 (fl. 65), o qual dá
publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi intimado
(fl. 68).
Não houve impugnação às contas (fl. 68v).
Em relatório de exame (fls. 71/73), o examinador das contas verificou falhas e divergências na documentação apresentada pelo diretório
municipal, inclusive a entrada de recursos financeiros sem origem identificada nos extratos. Intimado o partido, este apresentou manifestação
(fls. 75/238).
O examinador das contas, em análise da documentação apresentada pelo partido, emitiu Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas
(fls. 239/241), uma vez que o documento bancário apresentado pelo partido, com a identificação do CPF dos doadores, não era originalmente
emitido pelo banco.
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, opinou pela desaprovação das contas (fl. 242).
Intimado o partido a respeito do Parecer Conclusivo e da manifestação do MPE, a agremiação apresentou manifestação em fls. 247/281 e fls.
285/292.
A Unidade técnica, acolhendo a documentação apresentada pelo partido, manifestou-se pela aprovação das contas, uma vez que foi
constatada a apresentação de documento emitido pela instituição financeira informando o CPF das pessoas físicas que fizeram doações ao
partido no exercício 2018.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 294).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Constituição Federal, na Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995;
na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e, no que se refere ao exercício financeiro 2018, na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Verifica-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, 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 23.546/2017, 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 PROGRESSISTAS – PP, do Município de Frederico Westphalen – RS,
relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 18 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 417/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-84.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
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PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
RESPONSÁVEL(S) : JARDEL DALLA VALLE E CARLOS AUGUSTO MANFIO (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
Vistos.
Defiro o pedido, em fl. 303, de parcelamento do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional em 10 (dez) parcelas, nos termos do § 2º e § 3º do
art. 13 da Resolução TRE-RS n. 331/2019 c/c o § 1º do art. 16 da Resolução TRE-RS n. 298/2017.
Intime-se o partido para o pagamento.
Diligências legais.
Frederico Westphalen, 18 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

99ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Entre os dias 18 e 25 de novembro do ano de 2019, a 99ª Zona Eleitoral, nas dependências do Cartório Eleitoral de Nonoai/RS, na presença
do Chefe de Cartório e demais servidores, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n. 14/2019, publicado no DEJERS – Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul de 27/09/2019, aprovado pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, e
constante dos autos do Processo SEI n. 7428-31.2019.6.21.8099, procedeu à eliminação dos documentos referidos na respectiva Listagem de
Eliminação de Documentos, documento SEI 0156909, anexa ao referido Edital. Os documentos e materiais foram inutilizados por meio de
trituração – mecânico. Nada mais havendo a constar, eu, Rafael Klohs, Chefe de Cartório da 99ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente
termo, que é subscrito pelo Exmo. Juiz Eleitoral.
Tarcísio Rosendo Paiva, Juiz Eleitoral da 099ª ZE

105ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 020/2019 - 105ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC - 47-29.2018.6.21.0105
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições 2018 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - órgão municipal - omissão
apresentação das contas
PROCEDÊNCIA: Campo Bom
JUÍZA ELEITORAL: GREICE WITT
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICO BRASILEIRO – PRB (adv. Dr. Sérgio Steyer OAB/RS 35.727)
RESPONSÁVEIS: EDSON DA SILVA ROSA – Presidente (adv. Dr. Sérgio Steyer OAB/RS 35.727)
PEDRO EMILIO FROELICH NETO – Tesoureiro (adv. Dr. Sérgio Steyer OAB/RS 35.727)
VILMA GONÇALVES DE QUADROS ( adv. Dra. Maricê BAlbuena Dal Forno OAB/RS 47732
MARILEI GOMES ( adv. Dra. Maricê BAlbuena Dal Forno OAB/RS 47732
Vistos.
Vistos.
Indefiro o postulado pelo partido às fls. 52-53, uma vez que é ônus da parte trazer tal documentação como bem ressaltou o Ministério Público à
fl. 55, não tendo sequer demonstrado ter diligenciado na obtenção de tais informações.
Intimem-se.
Diligências legais.
GREICE WITT
Juíza Eleitoral da 105ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 205/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 16-57.2019.6.21.0110
PROCESSO ADMINISTRATIVO - REVISÃO ELEITORADO IMBÉ 11/03 a 13/11/2019 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Imbé
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
INTERESSADO(S) : JUSTIÇA ELEITRAL
REQUERIDO(S) : MUNICÍPIO DE IMBÉ
O Tribunal Superior Eleitoral determinou a Revisão do Eleitorado com coleta de dados biométricos no Município de Imbé/RS, conforme
Provimentos CGE n. 01/2019 e CRE-RS n. 01/2019, no período de 11/03/2019 a 13/11/2019.
Houve a publicação do Edital de Convocação 25/2019, com ampla divulgação, convocando os 18.269 (dezoito mil, duzentos e sessenta e
nove) eleitores ao processo de revisão (fl. 28 e 131). Realizou-se reunião preparatória com os Órgãos Municipais (fl.39-42), bem como foram
informadas as autoridades, partidos e imprensa local (fls. 25-65).
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No final dos trabalhos, realizou-se a juntada da listagem contendo 5.369 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove) eleitores passíveis de
cancelamento por falta de comparecimento (fls. 71-129). Os autos foram remetidos ao Ministério Público, retornando com manifestação pela
regularidade do procedimento e requerendo sua homologação e o consequente cancelamento das inscrições dos eleitores não revisados (fl.
133-134)
É o relatório.
O presente processo de revisão eleitoral obedeceu a sua regularidade formal e está adequadamente instruído.
Não houve impugnações a eleitores revisados, nem reclamações sobre os procedimentos adotados durante a coleta dos dados biométricos.
Diante do exposto, conforme parágrafo único do art. 73 da Resolução TSE n. 21.538/03, determino o cancelamento das inscrições dos
eleitores que não compareceram ao processo revisional (descritos na listagem das fls. 71-129), exceto os eleitores abrangidos pelas hipóteses
do § 2º do artigo 2º do Edital de Convocação n. 25/2019, e considero revisadas todas as demais inscrições.
Publique-se por edital, dele fazendo-se divulgação nos meios de comunicação social.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transcorrido o prazo recursal, em não havendo recurso, remeta-se o procedimento diretamente ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para
atendimento ao disposto no art. 75 caput, da Resolução TSE n. 21.538/03.
Tramandaí, 17 de dezembro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE

113ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 31-17.2019.6.21.0113
REQUERIMENTO - ORIENTAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA - INTERNET - ELEÇÕES 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Paulo
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
REQUERENTE(S) : PAGSEGURO INTERNET S.A
CANDIDATO(S) : SEBASTIAO DE ARAUJO MELO
Vistos, etc.
Trata-se de comunicação, realizada pela empresa PAGSEGURO INTERNET S.A., devidamente qualificada nos autos, relatando a existência
de recursos financeiros, que se encontram na referida plataforma eletrônica, registrados em nome de ELEIÇÃO 2016 SEBASTIAO DE
ARAUJO MELO PREFEITO (CNPJ 25.5040460/0001-79), oriundos de doações de campanha para as Eleições 2016, no valor total de R$
4.162,43 (quatro mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). Solicitou a requerente, também, orientação quanto ao destino
que deve ser dado aos recursos.
Encaminhados originalmente ao Tribunal Regional Eleitoral do RS, os documentos foram despachados pela Excelentíssima Desembargadora
Presidente (fl.24), a qual determinou a remessa à 113ª Zona Eleitoral de Porto Alegre para atendimento da demanda, tendo em vista tratar-se
de assunto correlato à prestação de contas de campanha do pleito municipal de 2016.
Recebidos, foi determinada a autuação na classe Petição e o interpelamento da requerente (fl. 29) no sentido de esclarecer alguns pontos
relevantes para a resposta do questionamento, a saber: a natureza do serviço prestado pela PAGSEGURO; a nominata dos doadores que
compõem o montante registrado na plataforma; e a possibilidade de restituição dos valores para cada doador.
Em resposta, a requerente informou plenamente os dados solicitados (fls. 37/40).
Posteriormente, foi determinada a intimação do órgão partidário municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB de Porto
Alegre, partido pelo qual concorreu o candidato SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais 2016, para que
se tomasse ciência dos autos e se manifestasse no prazo de 10 (dez) dias (fl. 42). O órgão partidário manteve-se silente.
Tendo em vista a necessidade de atendimento do pedido, foi determinada (fl.47) a realização de consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral que
fiscalizam as contas bancárias dos órgãos partidários, com o objetivo de certificar a existência de contas-correntes em nome do partido
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Porto Alegre.
Certificadas as informações solicitadas (fl. 48), vieram conclusos os autos para julgamento.
É o relatório.
Decido.
A arrecadação e os gastos de recursos financeiros por candidatos e partidos políticos, referentes às Eleições Municipais de 2016, foram
disciplinados pela Resolução TSE n. 23.463/2015.
Analisada a documentação apresentada, verifica-se que os créditos existentes na plataforma eletrônica PAGSEGURO INTERNET S.A. foram
arrecadados, por meio da internet, para fins de subsidiar a campanha do candidato SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO, que concorreu ao cargo
de prefeito de Porto Alegre, pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, nas Eleições Municipais 2016.
No mesmo sentido, observa-se que os recursos foram regularmente registrados, tendo em vista que consta, do relatório informado pela
plataforma eletrônica, NOME, CPF, VALOR e DATA para cada doação.
Assim, entendo que os valores se enquadram na tipologia especificada no art. 46 da Resolução TSE n. 23.463/2015, ou seja, “sobra de
campanha”. Segue o texto legal:
Art. 46. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos arrecadados e os gastos realizados em campanha;
O mesmo artigo, em seu parágrafo primeiro, determina que as sobras de campanha devem ser transferidas ao órgão partidário pelo qual o
candidato disputou o pleito:
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos,
até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
Não transferidas a sobras de campanha, no prazo determinado pelo artigo supramencionado, a própria Resolução contem dispositivo
alternativo, conforme segue:
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Art. 47. Caso não seja cumprido o disposto no § 1º do art. 46 até 31 de dezembro de 2016, os bancos devem efetuar a transferência do saldo
financeiro da conta bancária eleitoral de candidatos, na forma do art. 31 da Lei nº 9.504/1997, dando imediata ciência ao Juiz competente para
a análise da prestação de contas do candidato, observando o seguinte:
I - os bancos devem comunicar o fato previamente ao titular da conta bancária para que proceda, em até dez dias antes do prazo previsto no
caput, à transferência das sobras financeiras de campanha ao partido que estiver vinculado, observada a circunscrição do pleito (Resolução
Banco Central nº 2.025/93, art. 12, inciso V);
II - decorrido o prazo do inciso I sem que o titular da conta tenha efetivado a transferência, os bancos devem efetuar a transferência do saldo
financeiro existente para o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será o exclusivo responsável pela
identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas ao juízo eleitoral correspondente (…).
No caso em tela, para fins de solução da demanda, pode-se comparar a plataforma eletrônica PAGSEGURO como uma instituição bancária,
tendo em vista que prestou o serviço de instrumento de arrecadação e guarda de valores.
Consequentemente, compreende-se que, não tendo sido os recursos utilizados pelo candidato SEBASTIAO DE ARAUJO MELO, devem os
mesmos ser transferidos aos órgão partidário da circunscrição do pleito, ou seja, o Diretório Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO de Porto Alegre/RS.
Por tratarem-se de doações realizadas por pessoas físicas, conforme relação pormenorizada de fls. 39/40, os montantes creditados na
plataforma PAGSEGURO não são provenientes do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, razão pela qual
não devem receber tratamento especial, nos termos da legislação pertinente. Assim, devem ser transferidos para a conta-corrente, do referido
órgão partidário, destinada à movimentação de “Outros Recursos”, prevista no artigo 6º da Resolução TSE n. 23.546/2017, que trata das
Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas anuais dos partidos políticos:
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
(...)
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
Consultado os sistemas da Justiça Eleitoral que fiscalizam as contas bancárias dos órgãos partidários, constatou-se a existência de duas
contas bancárias ativas em nome do Diretório Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Porto Alegre/RS, sendo que a
conta-corrente n. 622770006, agência 100 – Banrisul, caracteriza-se como sendo a destinada à movimentação de “Outros Recursos” (fl. 48).
Isso posto, determino transferência do montante total constante na plataforma eletrônica PAGSEGURO, em nome de ELEIÇÃO 2016
SEBASTIAO DE ARAUJO MELO PREFEITO (CNPJ 25.5040460/0001-79), conforme relação de créditos de fls. 39/40, descontados os
encargos e taxas operacionais, para a conta-corrente n. 622770006, agência 100 – Banrisul, de propriedade do Diretório Municipal do
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Porto Alegre/RS, em atendimento ao que determinam os artigos 46 e 47 da Resolução TSE n.
23.463/2015.
Publique-se.
Intime-se o requerente e o Ministério Público Eleitoral.
Encaminhe cópia da decisão ao Diretório Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB de Porto Alegre/RS para ciência.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 390-69.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PROS - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : WAMBERT GOMES DI LORENZO (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72085)
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Vistos.
A Advocacia-Geral da União peticionou, em resposta ao requerimento de WAMBERT GOMES DI LORENZO, apresentando proposta de
acordo de parcelamento do montante de R$ 39.991,18 (trinta e nove mil novecentos e noventa e um reais e dezoito centavos) a serem pagos
nos seguintes termos: entrada de R$ 6.725,79 (seis mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) e 58 (cinquenta e oito)
parcelas de R$ 530,32 (quinhentos e trinta reais e trinta dois centavos), referente ao crédito principal; e entrada de R$ 1.272,45 (mil duzentos e
setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 100,33 (cem reais e trinta e três centavos), referente
aos honorários advocatícios.
Requereu o exequente, como condição para o acordo, a penhora com restrição judicial de transferência do veículo I/CHEV CRUZE LT NB AT
2017, placa IXW6198, durante o período de duração do parcelamento.
Intime-se o candidato para que tome ciência das condições do acordo, inclusive no que pertine à restrição judicial de transferência do
veículo, e efetue o pagamento, em caso de concordância, da entrada e da primeira parcela, com vencimentos em 31.12.2019, conforme
instruções de emissão de Guia de Recolhimento da União, especificadas pela AGU (fl. 382/383).
Após, deverá o candidato juntar aos autos a comprovação dos referidos pagamentos para homologação do acordo por este juízo.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 328-29.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PP - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
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CANDIDATO(S) : RAUL FERNANDO COHEN (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB
104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799, LUANA ANGÉLICA DA ROSA NUNES-OAB 83164 E RICARDO DE
BARROS FALCÃO FERRAZ-OAB 43259)
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Vistos.
Trata-se de pedido de parcelamento de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, no montante total de R$ 3.000,00 (três mil reais),
apurados em sentença de desaprovação de contas de campanha, relativo ao pleito municipal de 2016, do candidato a vereador RAUL
FERNANDO COHEN.
Atendidos os requisitos previstos na Resolução TRE-RS n. 298/2017, conforme comprovante de rendimento mensal juntado aos autos (fls.
195/196), DEFIRO o parcelamento do montante total da seguinte forma: 10 (dez) parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), com o vencimento
da primeira parcela no prazo de dez dias da intimação desta decisão. As parcelas terão seus valores corrigidos, nos termos do art. 16, §1º da
Resolução TRE-RS 298/2017.
O candidato deverá retirar as Guias de Recolhimento da União em Cartório mensalmente e, após efetuado cada pagamento, encaminhar cópia
do comprovante, mediante requerimento, o qual será juntado aos autos para controle.
Fica ciente o candidato que a concordância com o regime de parcelamento, ora determinado, condiciona-se ao adimplemento da primeira
parcela. Transcorrido o prazo de dez dias sem a retirada da Guia de Recolhimento em Cartório, ou a devida comprovação de pagamento
juntada, os autos deverão ser remetidos à Secretaria Judiciária do TRE-RS, para prosseguimento da cobrança por meio da Advocacia-Geral da
União.
Intime-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 311-90.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PP - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : MARCELO TADEU DE LIMA FRAGA (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, DR. EVERSON ALVES DOS
SANTOS-OAB 104318, DR. FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799, LUANA ANGÉLICA DA ROSA NUNES-OAB 83164 E
RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ-OAB 43259)
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Vistos.
Trata-se de pedido de parcelamento de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, no montante total de R$ 3.000,00 (três mil reais),
apurados em sentença de desaprovação de contas de campanha, relativo ao pleito municipal de 2016, do candidato a vereador MARCELO
TADEU DE LIMA FRAGA.
Atendidos os requisitos previstos na Resolução TRE-RS n. 298/2017, conforme comprovante de rendimento mensal juntado aos autos (fl. 281),
DEFIRO o parcelamento do montante total da seguinte forma: 60 (sessenta) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais), com o vencimento da
primeira parcela no prazo de dez dias da intimação desta decisão. As parcelas terão seus valores corrigidos, nos termos do art. 16, §1º da
Resolução TRE-RS 298/2017.
O candidato deverá retirar as Guias de Recolhimento da União em Cartório mensalmente e, após efetuado cada pagamento, encaminhar cópia
do comprovante, mediante requerimento, o qual será juntado aos autos para controle.
Fica ciente o candidato que a concordância com o regime de parcelamento, ora determinado, condiciona-se ao adimplemento da primeira
parcela. Transcorrido o prazo de dez dias sem a retirada da Guia de Recolhimento em Cartório, ou a devida comprovação de pagamento
juntada, os autos deverão ser remetidos à Secretaria Judiciária do TRE-RS, para prosseguimento da cobrança por meio da Advocacia-Geral da
União.
Intime-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE

120ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2019 - 120ª ZE/RS
Classe AP – Processo n. 39-70.2019.6.21.0120
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Darcilo Martens e Osmar Rodrigues Valêncio
ADV.: Reni Onírio Zdruikoski – OAB/RS 114.241
Vistos, etc.
Analisando a manifestação da defesa dos acusados, denoto que a preliminar de carência de dolo diz respeito ao próprio mérito do pedido,
razão pela qual faz-se necessária a instrução do processo, não tendo como, agora, no início do feito, reconhecer a presente preliminar.
Da mesma forma a questão suscitada pela defesa no tocante ao mérito.
Intimem-se.
Em 18/12/2019
Danilo José Schneider Júnior,
Juiz Eleitoral
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122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 212-93.2016.6.21.0122
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) : LEONEL MESQUITA MACHADO (ADV(S) FÁBIO PEREIRA DE LEMOS-OAB 103525 E JORGE RENÊ PEREIRA JUNIOROAB 118184)
Vistos.
Diante da manifestação do executado, Sr. Leonel Mesquita Machado (fls. 97-99), determino a abertura de vista dos autos à Advocacia Geral da
União para que se manifeste quanto ao prosseguimento do presente processo executivo.
Diligências legais.
Mostardas, 17 de dezembro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

155ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 07/2019 - 155ª ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Rodrigo Kern Faria, MM. Juíz Eleitoral desta 155ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
De acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº 0195088, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental,
conforme documento nº 0196130 do Sistema Eletrônico de informações do TRE-RS nº 0009444-81.2019.6.21.0155, faz saber, a quem possa
interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande
do Sul, se não houver oposição, o Cartório Eleitoral da 155ª ZE eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Augusto Pestana, 17 de dezembro de 2019.
RODRIGO KERN FARIA
Juíz Eleitoral 155ª ZE

165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-85.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Alto Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) FILIPE FLORES-OAB 107450)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO DE ANDRADE JACOB E TATIANE JOTZ JACOB (ADV(S) FILIPE FLORES-OAB 107450), MÁRIO FRANCISCO
WINTER
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Progressistas - PP do município de Alto Feliz/RS referente ao exercício financeiro 2018, apresentada após
notificação do juízo acerca da omissão.
Sob a forma de "Declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício 2018", as contas vieram aos autos, inicialmente, à fl. 13,
com retificação, após impropriedades apontadas no despacho da fl. 29, à fl. 35.
O ora citado despacho ainda declarou revel o tesoureiro Mário Francisco Winter.
Publicado edital, não houve impugnação, consoante certificado à fl. 28, in fine.
Após manifestação técnica do cartório eleitoral pela aprovação com ressalvas (fl. 36), os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral,
que opinou nesse mesmo sentido (fl. 37).
A seguir, fez-se conclusão para julgamento.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de contas do exercício financeiro 2018 de diretório municipal, qual seja, o do Progressistas - PP de Alto Feliz/RS.
Considerando-se o certificado à fl. 28 pela chefia de cartório, dando conta de que não se encontraram registros de emissão de recibos de
doação, nem de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário para o diretório em comento, bem como de que não existem
lançamentos para a conta bancária da agremiação, a declaração da fl. 35 (em que se corrigem as falhas apontadas no despacho da fl.
29) merece ser aceita.
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Assim, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, combinado com o artigo 46, inciso II,
do referido normativo, impõe-se a aprovação das contas, ressalvando-se a intempestividade da protocolização, a qual deu-se apenas em
16.9.2019 (fl. 12), após notificação da agremiação e responsáveis para que suprissem a omissão.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do exercício financeiro 2018 do Progressistas - PP de Alto Feliz/RS, com
fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea "a", combinado com o artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, cumpridas as diligências legais e de praxe, arquivem-se os autos.
Feliz, 17 de dezembro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
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Listagem de Eliminação de Documentos
018ª Zona Eleitoral – Dom Pedrito/ RS
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

6000-7.04

Caderno de Folhas de Votação

2010

Esgotamento do valor primário, R22

145

6000-7.01

Protocolos de Entrega de Títulos Eleitorais – PETE

2012

Esgotamento do valor primário, R09

1.763

6000-7.01

Protocolos de Entrega de Títulos Tleitorais – PETE

2013

Esgotamento do valor primário, R09

1.100

6000-7.05

Boletim de urna, Boletim de Justificativa Eleitoral e Zerésima

2014

Esgotamento do valor primário, R21

1.700

6000-7.01

Guia de Recolhimento de Multa/ Declaração de Insuficiência
econômica

2012

Esgotamento do valor primário, R09

99

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/ declaração de insuficiência
Econômica

2013

Esgotamento do valor primário, R09

140

6000-1.02

Documento Referente a Postagem de Correspondência

2015

Esgotamento do valor primário, R12

31

6000-1.02

Documento Referente a Postagem de Correspondência

2016

Esgotamento do valor primário, R12

18

6000-7.04

Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJEs) – de Urna

2012

Esgotamento do valor primário, R12

560

6000-7.01

Requerimentos de Justificativa Eleitorais, Submetidos à Análise do
Juízo e Deferidos.

2014

Esgotamento do valor primário, R12

118

6000-7.01

Requerimentos de Justificativa Eleitorais, Submetidos à Análise do
Juízo e Deferidos.

2016

Esgotamento do valor primário, R12

34

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
Falecimentos/Conscrito/Condenação Criminal/Interdição Civil

2012

Esgotamento do valor primário, R04

25

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de mesários

2014

Esgotamento do valor primário, R21

230

6000-7.03

Lacres das urnas

2014

Esgotamento do valor primário, R17

172

Dom Pedrito, 10 de dezembro de 2019.

*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.0

Jefferson de Meneses Barreto,
Técnico Judiciário.

JUSTIÇA ELEITORAL
155ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Listagem de Eliminação de Documentos
Código de Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

6000-7.05

Boletim de urna, Boletim de Justificativa Eleitoral e
Zerésima

2013/2014

Descarte permitido pela regra R21

337

6000-7.01

Comunicação recebida sobre Falecimentos

2012/2013

Descarte permitido pela regra R04

46

6000-7.01

Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE

2014

Descarte permitido pela regra R09

466

6000-7.01

Protocolo de entrega do Título Eleitoral – PETE

2014

Descarte permitido pela regra R09

466

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2013/ 2014

Descarte permitido pela regra R9

54

6000-2

Termo de Responsabilidade Anual de Bens
Patrimoniais

2014, 2015, 2016

Descarte permitido pela regra R12

3

6000-2

Termo de Transferência Interna de Bem Patrimonial

2014, 2015, 2016

Descarte permitido pela regra R12

4

Augusto Pestana, 16 de dezembro de 2019.

ROGER CORÁ
Chefe de cartório 155ª ZE

