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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 133/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 04.11.2019 (segunda-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gerson Fischmann 1)Proc. Classe RC N. 35841 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude - Pedido
de Condenação Criminal. Procedência: Taquari. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Rosane Capela Vaz (Adv(s) Ramon
Horn da Rosa-OAB OAB/RS 109.626).
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2) Agravo Interno Proc. Classe N. 5127 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Exercício 2016. Procedência: D/C. Agravante(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Adv(s) Getulio de Figueiredo Silva-OAB
OAB/RS 15.681). Agravado(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 28.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602580-33.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602580-33.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SIDNEI SCHAEFER DEPUTADO ESTADUAL, SIDNEI SCHAEFER Advogados do(a)
REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397 Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602539-66.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602539-66.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTONIO CARLOS ROOS DE ABREU DEPUTADO ESTADUAL, ANTONIO CARLOS ROOS DE
ABREU Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397 Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL
MENEGON DE BONA - RS110397
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0601968-95.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601968-95.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SOLANGE GIL REIS DEPUTADO ESTADUAL, SOLANGE GIL REIS Advogado do(a)
REQUERENTE: SOLANGE GIL REIS - RS74996 Advogados do(a) REQUERENTE: SOLANGE GIL REIS - RS74996
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603042-87.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603042-87.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 TONY DE SIQUEIRA SECHI DEPUTADO FEDERAL, TONY DE SIQUEIRA SECHI Advogados
do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374 Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR
DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602979-62.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602979-62.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIS FERNANDO SCHMIDT DEPUTADO ESTADUAL, LUIZ FERNANDO SCHMIDT Advogado
do(a) REQUERENTE: JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654 Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602266-87.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602266-87.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE VARGAS BRAZIL DEPUTADO ESTADUAL, JOSE VARGAS BRAZIL Advogado do(a)
REQUERENTE: LUIZ ANTONIO BRUNORI - RS24978
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602824-59.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602824-59.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VILMA REJANE DA SILVA DA FONSECA DEPUTADO FEDERAL, VILMA REJANE DA SILVA DA
FONSECA Advogado do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740
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De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602349-06.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602349-06.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO VANDERLEI FAGUAGA SIQUEIRA DEPUTADO ESTADUAL, PAULO VANDERLEI
FAGUAGA SIQUEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO PEREIRA NETO - RS92283, NERY ROQUE DA CUNHA - RS23350
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO PEREIRA NETO - RS92283, NERY ROQUE DA CUNHA - RS23350
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602271-12.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602271-12.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLA ZANELLA SOUZA DEPUTADO FEDERAL, CARLA ZANELLA SOUZA Advogado do(a)
REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602974-40.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602974-40.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SUELEIDE NOGUEIRA DE MELO VARGAS DEPUTADO ESTADUAL, SUELEIDE NOGUEIRA DE
MELO VARGAS Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760 Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ
SIVIERO - RS04876
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602968-33.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602968-33.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, JORGE GILMAR AMARAL DE
OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760 Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO RS048760
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603150-19.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603150-19.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCO ANTONIO LANG DEPUTADO ESTADUAL, MARCO ANTONIO LANG Advogado do(a)
REQUERENTE: MARCELO JULIANO MELLO DE FRANCESCHI - RS49815 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO JULIANO MELLO
DE FRANCESCHI - RS49815
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602189-78.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602189-78.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCIO FONSECA DO AMARAL DEPUTADO FEDERAL, MARCIO FONSECA DO AMARAL
Advogado do(a) REQUERENTE: RUI ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO MEDEIROS - RS59093 Advogado do(a) REQUERENTE: RUI
ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO MEDEIROS - RS59093
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603285-31.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603285-31.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSUE FERREIRA RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL, JOSUE FERREIRA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONILDE BONANNI DE ALBUQUERQUE - RS17652 Advogado do(a) REQUERENTE: LEONILDE
BONANNI DE ALBUQUERQUE - RS17652
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602996-98.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602996-98.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAFAEL BERNARDO DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, RAFAEL BERNARDO DE
OLIVEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238 Advogados do(a)
REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602452-13.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602452-13.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MELISSA ROSA NUNES DEPUTADO ESTADUAL, MELISSA ROSA NUNES Advogado do(a)
REQUERENTE: WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971 Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602146-44.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602146-44.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALCINDO GABRIELLI DEPUTADO ESTADUAL, ALCINDO GABRIELLI Advogado do(a)
REQUERENTE: MATHEUS DALLA ZEN BORGES - RS59355 Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS DALLA ZEN BORGES - RS
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602126-53.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602126-53.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTONIO ROBERTO CEZAR ORNES DEPUTADO ESTADUAL, ANTONIO ROBERTO CEZAR
ORNES Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664
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De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602720-67.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602720-67.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FERNANDO DA SILVA RESNER DEPUTADO ESTADUAL, FERNANDO DA SILVA RESNER
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602057-21.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602057-21.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDSON ZANIN DEPUTADO ESTADUAL, EDSON ZANIN Advogado do(a) REQUERENTE:
RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0601915-17.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601915-17.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO OBERDAN DE GOES RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603147-64.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603147-64.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 TEREZA RODRIGUES DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, TEREZA RODRIGUES DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM RS108686
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602955-34.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602955-34.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIA OLIVEIRA MARTINS CASTENCIO DEPUTADO ESTADUAL, LUCIA OLIVEIRA MARTINS
CASTENCIO Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO D FRAGA ERREIRA - RS84284 Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO D
FRAGA ERREIRA - RS84284
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

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

Porto Alegre, Terça-feira, 29 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 203, Página: 7

PROCESSO 0602803-83.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602803-83.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCIA LIMA DE FREITAS DEPUTADO ESTADUAL, MARCIA LIMA DE FREITAS Advogado
do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 Advogado do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603444-71.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603444-71.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JORGE DILSON RIGOLI DEPUTADO FEDERAL, JORGE DILSON RIGOLI Advogado do(a)
REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603472-39.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603472-39.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIANA D AVILA MARTIN DEPUTADO ESTADUAL, JULIANA DAVILA MARTIN Advogado do(a)
REQUERENTE: ROSANA ALMEIDA PORTO - RS096642 Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANA ALMEIDA PORTO - RS096642
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602268-57.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602268-57.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CELSO DALBERTO DEPUTADO FEDERAL, CELSO DALBERTO Advogado do(a)
REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602104-92.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602104-92.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SUSETE BORBA PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, SUSETE BORBA PEREIRA Advogado
do(a) REQUERENTE: ADRIANA BEATRIZ NUNES BONIATTI - RS60678 Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANA BEATRIZ NUNES
BONIATTI - RS60678
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602383-78.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602383-78.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS SENADOR, JOSE ALBERTO FOGACA DE
MEDEIROS Advogados do(a) REQUERENTE: MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARILUZ COSTA - RS103396 Advogados do(a)
REQUERENTE: MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARILUZ COSTA - RS103396
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602768-26.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602768-26.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRA REGINA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, SANDRA REGINA DA SILVA Advogado
do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760 Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602415-83.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602415-83.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIO COPSTEIN GALPERIM DEPUTADO ESTADUAL, JULIO COPSTEIN GALPERIM
Advogados do(a) REQUERENTE: SERGIO YEHOSHUA LAKS - RS12041, RAFAEL LAKS - RS84527 Advogados do(a) REQUERENTE:
SERGIO YEHOSHUA LAKS - RS12041, RAFAEL LAKS - RS84527
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602985-69.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602985-69.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES DEPUTADO ESTADUAL, ANDRE FRANCISCO
DE SOUZA GUTIERRES Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO TODESCHINI ZILIO - RS102148 Advogado do(a) REQUERENTE:
RICARDO TODESCHINI ZILIO - RS102148
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602860-04.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602860-04.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANE DEL PINO VARGAS DEPUTADO FEDERAL, FABIANE DEL PINO VARGAS Advogado
do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0603022-96.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603022-96.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULETE TEREZINHA SOUTO DEPUTADO FEDERAL, PAULETE TEREZINHA SOUTO
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PACHECO COSTA KREBS - RS76131 Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PACHECO
COSTA KREBS - RS76131
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603012-52.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603012-52.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SENADOR, LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692 Advogado do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602659-12.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602659-12.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO DANIEL FAGUNDES DEPUTADO ESTADUAL, PAULO DANIEL FAGUNDES Advogado
do(a) REQUERENTE: HUGO BITTENCOURT MOREIRA - RS23750
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602542-21.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602542-21.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FERNANDA MACHADO INACIO DEPUTADO ESTADUAL, FERNANDA MACHADO INACIO
Advogados do(a) REQUERENTE: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799 Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO
CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603464-62.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603464-62.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIS SALVADOR DEPUTADO ESTADUAL, LUIS SALVADOR Advogado do(a) REQUERENTE:
JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602506-76.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602506-76.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VOLNEI PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, VOLNEI PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE:
RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
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De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600367-20.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600367-20.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLEUSOLEIDE PAIM FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL, CLEUSOLEIDE PAIM FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603405-74.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603405-74.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 HELDER GONCALVES SALVA DEPUTADO FEDERAL, HELDER GONCALVES SALVA
Advogados do(a) REQUERENTE: GETULIO GOULART MENEZES - RS098055, ADRIELE DA SILVA FERRARO - RS100600 Advogados
do(a) REQUERENTE: GETULIO GOULART MENEZES - RS098055, ADRIELE DA SILVA FERRARO - RS100600
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603063-63.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603063-63.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CELENI DE OLIVEIRA VIANA DEPUTADO ESTADUAL, CELENI DE OLIVEIRA VIANA
Advogados do(a) REQUERENTE: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,
EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318 Advogados do(a) REQUERENTE: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603265-40.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603265-40.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAUL HERPICH DEPUTADO ESTADUAL, RAUL HERPICH Advogado do(a) REQUERENTE:
RAFAEL GUSTAVO PORTOLAN COLLODA - RS49766 Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL GUSTAVO PORTOLAN COLLODA RS49766
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602608-98.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602608-98.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MAURO PEREIRA DEPUTADO FEDERAL, MAURO PEREIRA Advogados do(a) REQUERENTE:
FATIMA HELENA PACHECO DA SILVA PALMEIRO - RS34871, ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS - RS38343 Advogados do(a)
REQUERENTE: ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS - RS38343, FATIMA HELENA PACHECO DA SILVA PALMEIRO - RS34871
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0603116-44.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603116-44.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JANAINA HELENA CHINQUINI POLETTI DEPUTADO ESTADUAL, JANAINA HELENA
CHINQUINI POLETTI Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA
ROCHA DEBOM - RS108686
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602706-83.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602706-83.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDUARDO VARGAS PELICIOLLI DEPUTADO ESTADUAL, EDUARDO VARGAS PELICIOLLI
Advogados do(a) REQUERENTE: ROGERIO DIMAS DE PAIVA - DF31060 Advogados do(a) REQUERENTE: ROGERIO DIMAS DE PAIVA DF31060
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603618-80.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603618-80.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: DIANE KIPPER MARQUETTI, ELEICAO 2018 DIANE KIPPER MARQUETTI DEPUTADO ESTADUAL Advogado
do(a) REQUERENTE: ADRIANO LOPES WEINMANN - RS105352 Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO LOPES WEINMANN RS105352
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602532-74.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602532-74.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 WAMBERT GOMES DI LORENZO DEPUTADO FEDERAL, WAMBERT GOMES DI LORENZO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602334-37.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602334-37.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARY HELEN DOS SANTOS LIMA BERNARDES DEPUTADO ESTADUAL, MARY HELEN DOS
SANTOS LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971 Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GILNEI
DA COSTA - RS82971
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602845-35.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602845-35.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SIMONE RODRIGUES MIRAPALHETE DEPUTADO FEDERAL, SIMONE RODRIGUES
MIRAPALHETE Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO HUBNER WORTMANN - RS102944, JULIO VOGT - RS103086 Advogados do(a)
REQUERENTE: PEDRO HUBNER WORTMANN - RS102944, JULIO VOGT - RS103086
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602432-22.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602432-22.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 KATIA SOARES ALBERTI DEPUTADO ESTADUAL, KATIA SOARES ALBERTI Advogado do(a)
REQUERENTE: MARICE BALBUENA DAL FORNO - RS47732 Advogado do(a) REQUERENTE: MARICE BALBUENA DAL FORNO RS47732
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602197-55.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602197-55.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RODRIGO DE OLIVEIRA CALLAIS DEPUTADO ESTADUAL, RODRIGO DE OLIVEIRA CALLAIS
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREI MENDES DE ANDRADES - RS90435 Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREI MENDES DE
ANDRADES - RS90435
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603040-20.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603040-20.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO DEPUTADO ESTADUAL, VILSON HAUSSEN JACQUES
FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO - RS15447 Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON
HAUSSEN JACQUES FILHO - RS15447
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602954-49.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602954-49.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARA LUCIA DA SILVA ESCOBAR DEPUTADO ESTADUAL, MARA LUCIA DA SILVA ESCOBAR
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692 Advogados do(a)
REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602978-77.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602978-77.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA DEPUTADO FEDERAL, ALEXSANDRO DA SILVA
BARBOSA Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602168-05.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602168-05.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIO CESAR VIERO RUIVO DEPUTADO ESTADUAL, JULIO CESAR VIERO RUIVO Advogados
do(a) REQUERENTE: LUIZ FELIPE BIERMANN PINTO - RS58154, GRAZIELA FORTES DA ROCHA - RS70433 Advogados do(a)
REQUERENTE: LUIZ FELIPE BIERMANN PINTO - RS58154, GRAZIELA FORTES DA ROCHA - RS70433
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602327-45.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602327-45.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE OSEAS DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, JOSE OSEAS DA COSTA Advogado do(a)
REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543 Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602731-96.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602731-96.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GILMAR MOURA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, GILMAR MOURA DE SOUZA Advogado
do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0601980-12.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601980-12.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANO DELFINI ALENCASTRO DEPUTADO ESTADUAL, LUCIANO DELFINI ALENCASTRO
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VAZ BELTRAMI - RS29057 Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VAZ BELTRAMI - RS29057
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602596-84.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602596-84.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JUCARA MARIA CHENAIDER DEPUTADO ESTADUAL, JUCARA MARIA CHENAIDER
Advogados do(a) REQUERENTE: LEANDRO LUIS RODRIGUES - RS104925 Advogados do(a) REQUERENTE: LEANDRO LUIS
RODRIGUES - RS104925
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De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602862-71.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602862-71.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LENIR FATIMA ALBRECHT KNIPHOFF DEPUTADO FEDERAL, LENIR FATIMA ALBRECHT
KNIPHOFF Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK RS107055
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602962-26.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602962-26.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 AIRTON CANOVA DEPUTADO ESTADUAL, AIRTON CANOVA Advogado do(a) REQUERENTE:
WILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA - RS21220 Advogado do(a) REQUERENTE: WILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA - RS21220
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602636-66.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602636-66.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VERA TEREZINHA FALCAO SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, VERA TEREZINHA FALCAO
SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ALBERTO PINOTTI - RS5358 Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ALBERTO PINOTTI RS5358
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600489-33.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600489-33.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAQUEL ANDREIA KLEIN DIEHL DEPUTADO ESTADUAL, RAQUEL ANDREIA KLEIN DIEHL
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANY SCHAFER - RS077637 Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANY SCHAFER - RS077637
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603087-91.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603087-91.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FLAVIA CRISTINA ABREU DEPUTADO FEDERAL, FLAVIA CRISTINA ABREU Advogado do(a)
REQUERENTE: AIDA CORETI DA SILVA NUNES - RS97923 Advogados do(a) REQUERENTE: AIDA CORETI DA SILVA NUNES - RS97923
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602013-02.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602013-02.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VAGNER GARCEZ SOARES DEPUTADO FEDERAL, VAGNER GARCEZ SOARES Advogado
do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0601981-94.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601981-94.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAUDETE SUZANA PADILHA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, CLAUDETE SUZANA
PADILHA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDETE SUZANA PADILHA DA SILVA - RS60343 Advogado do(a) REQUERENTE:
CLAUDETE SUZANA PADILHA DA SILVA - RS60343
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603066-18.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603066-18.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO RENATO JAGUARAO SILVA DA ROSA DEPUTADO FEDERAL, PAULO RENATO
JAGUARAO SILVA DA ROSA Advogado do(a) REQUERENTE: TASSIA REY SILVA - RS94239 Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS
BLASZAK - RS107055, TASSIA REY SILVA - RS94239
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602623-67.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602623-67.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO ALAIR AZEVEDO KAUS DEPUTADO ESTADUAL, JOAO ALAIR AZEVEDO KAUS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO DIAS DE MOURA - RS87648 Advogados do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RAFAEL PEREIRA RS96585, RODRIGO DIAS DE MOURA - RS87648
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603041-05.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603041-05.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA LUIZA DE VASCONCELOS SEVERO LOCATELLI DEPUTADO ESTADUAL, MARIA
LUIZA DE VASCONCELOS SEVERO LOCATELLI Advogados do(a) REQUERENTE: ANTONIO TIBURCIO DE VASCONSELLOS SEVERO RS78856, DANIEL MONASSA DELLANORA - RS113657, ANDRE NIENOW - RS107069 Advogados do(a) REQUERENTE: ANTONIO
TIBURCIO DE VASCONSELLOS SEVERO - RS78856, DANIEL MONASSA DELLANORA - RS113657, ANDRE NIENOW - RS107069
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602927-66.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602927-66.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RENATO DE OLIVEIRA NUNES DEPUTADO FEDERAL, RENATO DE OLIVEIRA NUNES
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO GERALDO ROSA DE LIMA - RS24729 Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO GERALDO ROSA
DE LIMA - RS24729
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600176-72.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600176-72.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 IVANA FRAGA GRANDINI DEPUTADO ESTADUAL, IVANA FRAGA GRANDINI Advogado do(a)
REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760 Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602713-75.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602713-75.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS ROBERTO DE CASTRO SILVA DEPUTADO ESTADUAL, CARLOS ROBERTO DE
CASTRO SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600413-09.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600413-09.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RITA JARDIM ZACCA BELLOMO DEPUTADO ESTADUAL, RITA JARDIM ZACCA BELLOMO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602931-06.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602931-06.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELISABETE MARINHO ALCARA DEPUTADO FEDERAL, ELISABETE MARINHO ALCARA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602924-14.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602924-14.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 HELDER RODRIGUES DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, HELDER RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: THARLLISON RAFAEL PEREIRA - GO50308 Advogados do(a) REQUERENTE: THARLLISON RAFAEL
PEREIRA - GO50308
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602887-84.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602887-84.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEX LUIS DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, ALEX LUIS DE SOUZA Advogado do(a)
REQUERENTE: VINICIUS FELIPPE - RS93503 Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIUS FELIPPE - RS93503
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602439-14.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602439-14.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANA PAULA PAZ DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL, ANA PAULA PAZ DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603440-34.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603440-34.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE CARLOS GULARTE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL, JOSE CARLOS GULARTE
FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO DOS REIS MACHADO - RS101987 Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO DOS REIS
MACHADO - RS101987
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602645-28.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602645-28.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JANAINA DA ROSA DEPUTADO ESTADUAL, JANAINA DA ROSA Advogado do(a)
REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS096748 Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS096748
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603019-44.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603019-44.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALOISIO BAMBERG DEPUTADO FEDERAL, ALOISIO BAMBERG Advogado do(a)
REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
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De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 04/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Acórdãos
PROCESSO 0600548-21.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600548-21.2019.6.21.0000 - Palmares do Sul - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, ALCEU MOREIRA DA SILVA, LUIS ROBERTO ANDRADE PONTE
Advogado do(a) REQUERENTE: MARILUZ COSTA - RS103396
INTERESSADO: JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
SUPLEMENTARES DE 2019. PARECER TÉCNICO E MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEIS. REGULARIDADE. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade em seus aspectos formais.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Despachos
DESPACHO EM PETIÇÃO PROTOCOLO N.: 37.274/2019
Assunto: Termo de Revogação e Cancelamento de Procurações
Requerente: Cláudio Renato Guimarães da Silva
Advogados: Marco Aurélio Figueiró Júnior, OAB/RS 88.670, Samuel Menegon de Bona, OAB/RS 110.397 e Giovana Federizzi, OAB/RS
113.974.
Vistos, etc.
Trata-se de termo de revogação e cancelamento de procurações apresentado por CLÁUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA pelo qual
revoga e torna sem efeito procurações particulares, sem a devida indicação a que processo se refere, a partir da data de 25/09/2019, que
antes nomearam como procuradores os advogados, Luís Fernando Coimbra Albino, OAB/RS 52.671, Zandor Coimbra da Costa Albino,
OAB/RS 113158, Guilherme Heck de Aguiar, OAB/RS 90.759, Jefferson dos Santos, OAB/RS 100.220, Éverton Luis Correa da Silva, OAB/RS
107.391, e Albino e Heck Advogados Associados, 5704.
Comunica, por meio de notificação anexa, sem a comprovação de ciência dos patronos substituídos, de forma genérica, a revogação de
procurações.
Aduz, com procuração anexa, constituir como novos procuradores os advogados Marco Aurélio Figueiró Júnior, OAB/RS 88.670, Samuel
Menegon de Bona, OAB/RS 110.397 e Giovana Federizzi, OAB/RS 113.974, sem especificar a que processo deve refletir os poderes
outorgados.
Do exposto, não conheço da petição apresentada.
Intime-se o peticionante por meio dos novos procuradores, para que retire, em três (03) dias, a peça protocolada sob o n.º 37.274/2019, sob
pena de sua inutilização e para que, querendo, apresente procuração específica e individualizada para cada processo para o qual intenta
realizar a sucessão dos procuradores.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 23 outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602586-40.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602586-40.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 IVAN SERGIO FELONIUK DEPUTADO ESTADUAL, IVAN SERGIO FELONIUK
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
Vistos, etc.
IVAN SERGIO FELONIUK, candidato ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018, condenado a recolher ao Tesouro Nacional a
importância atualizada de R$ 3.212,97 (três mil duzentos e doze reais e noventa e sete centavos), conforme ID nº 4540733, em decorrência de
aplicação irregular de fundo especial de financiamento de campanha, requer (ID nº 4503383), tempestivamente, o parcelamento do débito, em
30 (trinta) vezes.
Decido.
Defiro o postulado parcelamento em 30 (trinta) vezes parcelas mensais no valor de R$ 107,10 (cento e sete reais e dez centavos), acrescidas,
a partir da segunda parcela, de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuado o
pagamento, conforme o art. 7º da Resolução TRE-RS n. 298/17.
A primeira parcela vencerá em 10 (dez) dias contados da intimação, as demais vencerão, independente de novas intimações, no último dia útil
do mês respectivo. Cabe ao interessado solicitar o fornecimento das Guias de Recolhimento da União, as quais serão disponibilizadas pela
Secretaria Judiciária já com os valores atualizados, mediante a comprovação da quitação da parcela anterior.
Após o pagamento de cada parcela, o devedor deve juntar ao feito cópia do comprovante sem o que não se considerará efetuado. Restando
sem pagamento 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, o parcelamento será rescindido (art. 14-B da Lei n. 10.522/02).
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Determino à Secretaria Judiciária a juntada, nos autos, da GRU pertinente à primeira parcela.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 25 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602311-91.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602311-91.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONEL GARIBALDI DEPUTADO ESTADUAL, LEONEL GARIBALDI
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES MG139537
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de LEONEL GARIBALDI, candidata ao cargo de deputado estadual, com
decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por recebimento de recursos de origem não
identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 90,15 (noventa reais e quinze centavos), conforme detalhamento do cálculo ID
4541733.
Em 17.10.19 (ID n. 4483583 e 4483633), sobreveio petição do requerente juntando a GRU e o comprovante de pagamento do valor fixado no
acórdão, R$ 84,60. Entretanto, a quantia não corresponde ao montante atualizado, restando uma diferença de R$ 5,55 a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento da diferença entre o montante devido e o
valor já recolhido, através de GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0603299-15.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603299-15.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RODRIGO MATHEUS CORREA DEPUTADO FEDERAL, RODRIGO MATHEUS CORREA
Advogados do(a) REQUERENTE: TIAGO LUIS DE HOLLEBEN - RS86994, FLAVIA LUIZA DE HOLLEBEN - RS99672
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de RODRIGO MATHEUS CORREA, candidato ao cargo de deputado federal,
com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por malversação de dinheiro oriundo do
Fundo Partidário.
Na Resolução TSE n. 23.553/2017, artigos 34, § 3º, e 82, § 2º, há previsão de incidência de juros moratórios e atualização monetária sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional quando houver reconhecimento das irregularidades em comento, desde a data da ocorrência
do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 1.065,56 (um mil sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme
detalhamento de cálculo ID 4531083.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602085-86.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602085-86.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DENISE DA SILVA PESSOA DEPUTADO ESTADUAL, DENISE DA SILVA PESSOA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, FERNANDA VIEIRA CRUZ - RS101800, BRUNA SANTOS DA
COSTA - RS107863
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata DENISE DA SILVA PESSOA, ao cargo de deputado estadual, pertinentes ao
pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da
aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.

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

Porto Alegre, Terça-feira, 29 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 203, Página: 20

O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 2.952,67 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete
centavos), conforme demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4529533.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602475-56.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602475-56.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES DEPUTADO ESTADUAL, LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES
Advogado do(a) REQUERENTE: MAREANA DE SOUZA LIMA - RS101281
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES, ao cargo de deputado estadual, pertinentes
ao pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da
aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 1.065,56 (mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme
demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4541133.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602728-44.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602728-44.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MIRIAM MELLO DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, MIRIAM MELLO DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de MIRIAM MELLO DA COSTA, candidata ao cargo de deputado federal, com
decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por recebimento de recursos de origem não
identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 1.042,07 (um mil e quarenta e dois reais e sete centavos), conforme
detalhamento do cálculo ID 4541233.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602322-23.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602322-23.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 TIAGO FLORES PROCOPIO DEPUTADO FEDERAL, TIAGO FLORES PROCOPIO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO IRION COLETTO - RS79274
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de campanha do candidato TIAGO FLORES PROCOPIO, ao cargo de deputado federal, pertinentes ao pleito
de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência de
irregularidades na aplicação de recursos de origem não identificada e do fundo especial de financiamento de campanha.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 5.240,15 (cinco mil, duzentos e quarenta reais e quinze centavos), sendo R$
2.634,83 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos) referente ao demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 29 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 203, Página: 21

4541883, aplicação irregular do fundo especial de financiamento de campanha, e de R$ 2.605,32 (dois mil seiscentos e cinco reais e trinta e
dois centavos) referente ao demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4541933, recursos de origem não identificada.
Isso posto, para dar cumprimento ao Acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602617-60.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602617-60.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAIR TOME KUHN DEPUTADO ESTADUAL, CLAIR TOME KUHN
Advogado do(a) REQUERENTE: DELVIO JUNG - RS60020
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato CLAIR TOME KUHN, ao cargo de deputado estadual, pertinentes ao pleito de
2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da aplicação
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 20.510,88 (vinte mil, quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos),
conforme demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4535533.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602817-67.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602817-67.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS NILO COELHO PINTOS DEPUTADO FEDERAL, CARLOS NILO COELHO PINTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA VITÓRIA VIEIRA GONÇALVES LA REGINA NORMEY - RS112047
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato CARLOS NILO COELHO PINTOS, ao cargo de deputado federal, pertinentes ao
pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da
utilização de recursos de origem não identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado é de R$ 5.327,80 (cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), conforme demonstrativo do cálculo
juntado aos autos ID nº 4534583.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602876-55.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602876-55.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MOISES DOS SANTOS MENDES DEPUTADO ESTADUAL, MOISES DOS SANTOS MENDES
Advogados do(a) REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO KOHL MARTINS - RS43671, ROGERIO RODRIGUES FERREIRA - RS25765,
MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, IAN CUNHA ANGELI - RS86860B-B
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de MOISES DOS SANTOS MENDES, candidato ao cargo de deputado estadual,
com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por recebimento de recursos de origem não
identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
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O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 1.449,16 (um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos),
conforme detalhamento do cálculo ID 4533583.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602716-30.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602716-30.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROQUE VALDEVINO SERPA DEPUTADO ESTADUAL, ROQUE VALDEVINO SERPA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de ROQUE VALDEVINO SERPA, candidato ao cargo de deputado estadual,
com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por recebimento de recursos de origem não
identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 1.538,22 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos),
conforme detalhamento do cálculo ID 4529233.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602295-40.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602295-40.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANO MARQUES DA ROSA DEPUTADO FEDERAL, LUCIANO MARQUES DA ROSA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de LUCIANO MARQUES DA ROSA, candidato ao cargo de deputado federal,
com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por recebimento de recursos de origem não
identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 3.841,98 (três mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos),
conforme detalhamento do cálculo ID 4540533.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602553-50.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602553-50.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ODIL REINALDO FERREIRA OURIQUES DEPUTADO ESTADUAL, ODIL REINALDO FERREIRA
OURIQUES
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
Vistos, etc.
ODIL REINALDO FERREIRA OURIQUES, candidato ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018, condenado a recolher ao Tesouro
Nacional a importância atualizada de R$ 1.392,29 (mil e trezentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), conforme ID nº 4533833, em
decorrência de aplicação irregular de fundo especial de financiamento de campanha, requer (ID nº 4503283), tempestivamente, o
parcelamento do débito, em 12 (doze) vezes.
Decido.
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Defiro o postulado parcelamento em 12 (doze) vezes parcelas mensais no valor de R$ 116,02 (cento e dezesseis reais e dois centavos),
acrescidas, a partir da segunda parcela, de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuado o pagamento, conforme o art. 7º da Resolução TRE-RS n. 298/17.
A primeira parcela vencerá em 10 (dez) dias contados da intimação, as demais vencerão, independente de novas intimações, no último dia útil
do mês respectivo. Cabe ao interessado solicitar o fornecimento das Guias de Recolhimento da União, as quais serão disponibilizadas pela
Secretaria Judiciária já com os valores atualizados, mediante a comprovação da quitação da parcela anterior.
Após o pagamento de cada parcela, o devedor deve juntar ao feito cópia do comprovante sem o que não se considerará efetuado. Restando
sem pagamento 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, o parcelamento será rescindido (art. 14-B da Lei n. 10.522/02).
Determino à Secretaria Judiciária a juntada, nos autos, da GRU pertinente à primeira parcela.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0600543-96.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600543-96.2019.6.21.0000 - Terra de Areia - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELIZANDRO PEREIRA DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
REQUERIDO: LINDONES KONIG DOS SANTOS, PRB-TERRA DE AREIA
Advogados do(a) REQUERIDO: WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971, TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
Vistos, etc.
1. LINDONES KONIG DOS SANTOS, por seus procuradores, com fundamento no artigo 121, § 4º, I e II, da Constituição e no art. 276, I e II, a,
do Código Eleitoral, interpõe recurso especial (ID 4515083), contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (ID 4445233) que, nos autos do
processo em epígrafe, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, pois, nos termos do art. 11 da Resolução TSE n. 22.610/07, a
decisão agravada poderá ser revista pelo Plenário da Casa quando do julgamento final da demanda, como prejudicial de mérito, desde que
requerido pela parte em suas manifestações. O Acórdão restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PERDA DO MANDATO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDOS DE OITIVA DE
TESTEMUNHAS E REQUISIÇÃO JUDICIAL DE ÁUDIO. INDEFERIDOS. ART. 11 DA RESOLUÇÃO TSE N. 22.610/07. IRRECORRIBILIDADE
DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM AÇÕES DE INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de expedição de ofício à Câmara de Vereadores para disponibilização integral de áudio de sessão ordinária e produção de
prova oral. O art. 11 da Resolução TSE n. 22.610/07 determina que são irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas nas ações eleitorais
de declaração de perda do mandato eletivo por desfiliação partidária. A decisão agravada poderá ser revista pelo Plenário da Casa quando do
julgamento final da demanda, como prejudicial de mérito, desde que requerido pela parte em suas manifestações. Não conhecimento.
O recorrente, em 21.10.2019, interpõe recurso especial alegando violação da Resolução TSE n. 22.610/2007, no Art. 5º e no Art. 8º. Destaca o
impedimento da produção probatória e a prejudicialidade na efetivação da ampla defesa e no contraditório, uma vez que obstada da produção
probatória, requerida na contestação, objeto do Agravo que interposto, fulminando assim o Art. 5º inciso LV da Constituição Federal.
O recorrente, em 22.10.2019, acosta as razões recurais da petição protocolada no dia anterior, com cópia de decisões, informando se tratar de
recurso especial interposto em face de acórdão que julgou não conhecido agravo interno, interposto em sede de agravo regimental pelo
recorrente sobre o pedido de produção probatória de oitiva de testemunhas e requisição judicial de áudio e acosta decisões de outros
Regionais para arrimo de sua tese e apresentar a divergência jurisprudencial.
Ainda é de se destacar que o Agravo Interno, dado como não conhecido, possui decisões e interpretações em outros Tribunais como passo a
carrear junto ao recurso, DECISÕES E ENTENDIMENTO DE OUTROS TRIBUNAIS que conhecem do Agravo Interno, analisando assim o
mérito do recurso, conforme decisão.
Ao final requer a reforma da decisão para que seja determinada a oitiva das partes arroladas, bem como o deferimento de ofício enviado a
Câmara de Vereadores de Terra de Areia/RS para que seja acostado aos autos o áudio da sessão plenária datado em 20 de maio de 2019.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e a irresignação é regular e foi aforada
tempestivamente. Por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
De plano destaco que não há suporte legal para seguimento do recurso especial. A legislação estabelece que, no processamento de ações
abarcadas pelo rito da Resolução TSE n. 22.610/07, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, nos termos do art. 11. Logo, não há falar em
análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial.
Dê-se imediato seguimento ao feito.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602714-60.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602714-60.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DIVALDINO LUIZ PIRES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, DIVALDINO LUIZ PIRES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de DIVALDINO LUIZ PIRES DA SILVA, candidato ao cargo de deputado
estadual, com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por recebimento de recursos de
origem não identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
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O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 4.905,09 (quatro mil, novecentos e cinco reais e nove centavos), conforme
detalhamento do cálculo ID 4534333.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 259/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

Josemar dos Santos Riesgo, 4,5
Diretor-Geral do TRE/RS (CJ4)

R$ 665,00

ADICIONAL

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

Ida: R$ 35,00; R$ 3.195,50
Retorno:
R$
168,00

-R$ 124,08

VALOR
LÍQUIDO
R$ 3.071,42

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Natal/RN
06 a 10-11-2019
Participação no 77º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais,
MOTIVO:
a realizar-se de 07 a 08-11-2019. Proc.: 0006804-85.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 18-10-2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Atos da Secretaria
Edital
EDITAL SJ/CORIP/SAINP N. 18/2019
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
20/10/2019 até 26/10/2019.
Classe
Número
Relator
Data
de Partes
Tipo de Distribuição
Autuação
Recurso Criminal
171-03.2016.6.21.0066
DesembargadorAndré
23/10/2019
Welligton
Pereira Automática
Luiz Planella Villarinho
Hessel e Ministério
Público Eleitoral

Recurso Criminal

4-73.2017.6.21.0155

Desembargador Federal 25/10/2019
Carlos
Eduardo
Thompson Flores Lenz

José
Zuccolotto
Ministério
Eleitoral

Roberto Automática
Moura e
Público
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Recurso Eleitoral

11-56.2019.6.21.0103

DesembargadorAndré
Luiz Planella Villarinho

25/10/2019

Partido
dos Automática
Trabalhadores -PT de
Cacique Doble

Recurso Eleitoral

66-24.2018.6.21.0044

Desembargador Federal 25/10/2019
Carlos
Eduardo
Thompson Flores Lenz

Partido
Social Automática
Democrático – PSD de
Capão do Cipó

Processo
Administrativo

0600803-76.2019.6.21.0000

Desa. Eleitoral Marilene 21/10/2019
Bonzanini

Zita Camilo, 073 Zona À Presidente
Eleitoral
–
São
Leopoldo/RS e Tribunal
Regional Eleitoral do
Rio Grande do Sul

Petição

0600806-31.2019.6.21.0000

Desembargador
21/10/2019
Eleitoral Rafael Da Cas
Maffini

Alcemar de Souza da Automática
Silva

Processo
Administrativo

0600807-16.2019.6.21.0000

Desa. Eleitoral Marilene 22/10/2019
Bonzanini

Rafaela
Marciana À Presidente
Donida, 146ª
Zona
Eleitoral – Constantina/
RS e Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande
do Sul

Petição

0600810-68.2019.6.21.0000

Gustavo Alberto Gastal 22/10/2019
Diefenthaler

Partido
dos Automática
Trabalhadores
de
Alvorada,
Rodrigo
Soares
Ferreira
e
Partido
Liberal
de
Alvorada

Porto Alegre, 28 de outubro de 2019.
Ricardo Floriano de Souza,
Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual,
SADAP/CORIP
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Despachos
PROCESSO 0600790-77.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0600790-77.2019.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADILSON RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL, ADILSON RODRIGUES
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, OLDEMAR JOSE
MENEGHINI BUENO - RS30847, EDSON LUIS KOSSMANN - RS47301
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICÃO 2018 - DEPUTADO ESTADUAL - ADILSON RODRIGUES
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 4548833, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 25 de outubro de 2019.
SANDRO AMANTEA PEREIRA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 271/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

Junior Nazario dos Santos, Técnico Judiciário, 1,5
Área Administrativa - Transporte, Classe C,
Padrão 13

DE VALOR
UNITÁRIO
R$ 336,00

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

R$ 504,00

R$ 441,96

-R$ 62,04

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Tramandaí/RS
29 a 30-10-2019

MOTIVO:

Visita da CCAM ao Cartório da 110ª ZE. Proc.: 0008196-60.2019.6.21.8000.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 25-10-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 15-11.2019.6.21.0001
REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA FÍSICA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ituiutaba
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : RAMIRO DE SOUZA ROSA (ADV(S) VINICIUS POLANCZYK-OAB 56956)
1) RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu representação contra RAMIRO DE SOUZA ROSA, devidamente qualificado nos autos, por
incurso nas sanções do art. 23, §1º, da Lei 9.504/97, sustentando que a representada efetuou doação a candidato no pleito de 2016, em valor
superior ao limite de dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, previsto na legislação eleitoral, requerendo a
procedência da representação com a condenação do representado ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes o excesso da
doação. Acostou os documentos de fls. 09/18.
A representada apresentou defesa, às fls. 57/58,confirmando a doação acima do limite legal. Sustentou, porém, que não tinha conhecimento
de que havia limite legal aos valores doados para campanha eleitoral. Ainda, referiu que é autônomo, trabalhando como caminhoneiro, e
guarda os valores que recebe, sem declarar renda à Receita Federal. Disse que efetuou a doação pois tinha interesse em trabalhar para o
candidato, caso eleito, acreditando que sua atitude de doar poderia ajudá-lo a conseguir o cargo.
Declinada a competência para o Juízo Eleitoral de Porto Alegre (fls. 64/65).
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Em alegações finais, o Ministério Público Eleitoral postulou a procedência da representação, pois o representado reconhece que doou a
quantia de R$ 6.000,00, sendo que a incidência do ilícito independe do quantum excedido. Requereu a aplicação do § 3º do art. 23 da Lei
9.504/97, com a condenação ao pagamento da multa, assim como a anotação da condenação no cadastro geral de eleitores (fls. 71/72).
A Defesa aduziu que não agiu com dolo, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, requereu que a multa fosse fixada considerando-se sua
condição financeira (fls. 113/114).
É o relatório.
Passo a fundamentar a decisão que ao final adotarei.
2) FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Representação Eleitoral lastreada no art. 23 da Lei 9.504/97, em razão de doação realizada por pessoa física a candidato, no
pleito eleitoral de 2016, em valor superior ao limite de dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, pelo
representado.
Segundo aponta o Ministério Público Eleitoral, com o que concordou o representado, a doação foi no valor de R$ 6.000,00, ao passo em que o
limite era de R$ 2.812,39, tendo em vista que era isento da declaração de imposto de renda. Isso porque quem auferiu renda de até R$
28.123,91 no ano de 2015 não precisava declarar seus rendimentos. Portanto, para essas pessoas o limite de doação era R$ 2.812,39 (10%).
Portanto, a doação extrapolou em R$ 3.187,61 o legalmente permitido.
A conduta não comporta análise acerca do elemento subjetivo do representado – aferição de dolo ou culpa – pois o comando disposto na
norma é de aplicação objetiva, sendo que, uma vez ultrapassado o limite nela estabelecido, incide a sanção correspondente.
Deste modo, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, pois constatado o excesso na doação, não há que se analisar se houve a intenção
do agente de efetuar a doação acima do limite permitido, tampouco se aplicável o princípio da insignificância.
Assim, tendo em vista que o valor excedente ao limite legal se mostra incontroverso, deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 23 da Lei
9.504/97.
Neste sentido, segue decisão recente do TRE-RS, no processo RE – 22531:
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. ELEIÇÕES 2016. PESSOA FÍSICA.
ART. 23, § 1º, DA LEI N. 9.504/97. IRRETROATIVIDADE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 13.488/17. APLICAÇÃO DA NORMA
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CORREÇÃO DO VALOR DA MULTA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ANOTAÇÃO DE INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO. A doação realizada por pessoa física restringe-se a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da
eleição, nos termos do art. 23, § 1º, inc. I, da Lei n. 9.504/97. Caracterizado o excesso ao parâmetro autorizado pela lei, impositiva a aplicação
da sanção decorrente. Controvérsia, entretanto, sobre o preceito sancionatório aplicado pela decisão de primeiro grau, haja vista as alterações
legislativas ocorridas entre a época do fato e a data da sentença. A Lei n. 13.488/17 pune a mesma infração com sanção mais branda,
caracterizando hipótese de novatio legis in mellius. Inaplicabilidade da nova lei, no entanto, por força do princípio de que o tempo rege o ato.
Nesse sentido, o TSE determina expressamente a incidência da penalidade vigente ao tempo da doação, neste caso, a redação originária do
art. 23 da Lei das Eleições, que estabelecia a sanção pecuniária de cinco a dez vezes o valor doado em excesso. Reforma da sentença.
Fixação da multa no patamar mínimo previsto na disposição normativa da Lei n. 9.504/97, considerado o valor absoluto do excesso e a sua
potencialidade para interferir no pleito. Anotação de inelegibilidade no cadastro do eleitor, decorrente de condenação por doação irregular,
após o trânsito em julgado do presente feito, a qual somente será aferida em eventual registro de candidatura futuro. Provimento.
Outrossim, é entendimento sedimentado no Tribunal Regional Eleitoral deste Estado a aplicação do princípio o tempus regit actum em matéria
de sanção administrativa, não havendo que se cogitar da aplicação do disposto no art. 22-A, §3º, da Lei nº. 9.504/97, com a redação que lei foi
dada pela Lei nº 13.488, de 2017, ainda que mais benéfico ao representado. Observe-se:
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. PRELIMINAR. NÃO RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. MÉRITO.
DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. ART. 23, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS
DO CASAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILITADO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA. APLICADA
SANÇÃO AO TEMPO DA DOAÇÃO. REGISTRO DE INELEGIBILIDADE NO CADASTRO ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Rejeitada
a preliminar de decadência do direito de ação suscitada pelo recorrente. No caso, a representação foi ajuizada dentro do prazo legalmente
estabelecido. 2. Pacífica a jurisprudência no sentido de ser somente possível o somatório dos rendimentos do casal quando o regime adotado
for o de comunhão universal de bens. No caso, a certidão juntada informa que o casal adotou o regime de comunhão parcial de bens. 3. A
doação realizada por pessoa física restringe-se a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição, nos termos do
art. 23, § 1º, da Lei n. 9.504/97. Para o estabelecimento do limite legal, devem ser computados os rendimentos tributáveis, os isentos e os não
tributáveis, conforme entendimento deste Colegiado. Reconhecido como doação acima do limite legal apenas o valor que excedeu a 10%.
Readequação do valor da multa. 4. Penalidade. Aplicável à sanção prevista ao tempo da doação, qual seja, de cinco a dez vezes o valor do
excesso, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei n. 9.504/97. Esta Corte fixou entendimento de que a norma sancionatória mais benéfica não
retroage, privilegiando o critério do tempus regit actum em matéria de sanção administrativa. 5. Determinada a anotação do Código ASE 540
no cadastro do eleitor, em decorrência do juízo condenatório. O reconhecimento de sua inelegibilidade somente será aferido em eventual
registro de candidatura futuro, precedido de relação jurídica processual própria, assegurada a ampla defesa. Provimento parcial. RE - 4880
Por fim, é entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de exigir, para a configuração da hipótese de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "p", da Lei Complementar nº. 64/90, prévia análise pelo juízo competente para apreciar eventual pedido de
registro de candidatura, não comportando análise nestes autos.
3) DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de RAMIRO DE
SOUZA ROSA, para CONDENAR o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 15.938,05, correspondente a cinco vezes o valor
doado em excesso, nos termos do art. 23, §3º, da Lei 9.504/97, vigente ao tempo da realização da doação tida por excessiva, o qual previa
que “A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a
quantia em excesso.”
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Alegre, 25 de outubro de 2019.
Mauro Caum Gonçalves
Juiz de Direito
Porto Alegre, 25 de outubro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE
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4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 193-53.2016.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito - Eleições - 1° Turno - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
CANDIDATO(S) : SANDRA REGINA SOARES (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067 E LUIZ ANTONIO BRUNORI-OAB
24978), ADÃO ARI SCHERER (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067 E LUIZ ANTONIO BRUNORI-OAB 24978)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
Vistos.
Realizado bloqueio via BacenJud e restrição de veículos via Renajud, conforme fls. 148-154.
Os executados comprovaram o pagamento das duas primeiras parcelas relativas à retomada do acordo às fls. 157-160.
Posteriormente, a Advocacia-Geral da União requereu a manutenção do bloqueio realizado como garantia do adimplemento da avença,
embora os executados tenham adimplido as duas primeiras parcelas do acordo (fl. 162).
Sobreveio às fls. 164-165 pedido de desbloqueio de valores realizado pelo executado Adão Ari Scherer.
Deste modo, primeiramente, HOMOLOGO a retomada do acordo, diante do pagamento das parcelas.
Outrossim, DEFIRO o requerimento da Advocacia-Geral da União e mantenho o bloqueio dos valores na conta do executado Adão Ari Scherer,
o que servirá de garantia da execução, tendo em vista que o acordo já foi descumprido pelos executados anteriormente (fl. 104-110).
Consequentemente, INDEFIRO o desbloqueio pleiteado pelo executado Adão Ari Scherer.
Ademais, reitera-se que as guias seguintes do parcelamento não serão fornecidas pelo Cartório Eleitoral, logo os executados deverão
prosseguir com o pagamento das demais parcelas, consoante já especificado na petição da Advocacia-Geral da União fornecida ao executado
em 28 de agosto de 2019 (fl. 143).
Ainda, determino a atualização da autuação do feito com a inclusão do procurador Dr. Luiz Antônio Brunori, de acordo com a procuração
anexada à fl. 167 dos autos.
Efetuado o pagamento integral do acordo a Advocacia-Geral da União deverá informar este Juízo para que seja formalizado o desbloqueio de
valores e restrições.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Após, arquive-se.
Espumoso, 28 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-92.2018.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: DIOGO BONONI FREITAS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) AIRTON PACHECO DO AMARAL-OAB 5090)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON PACHECO DO AMARAL, CARLOS OSÓRIO SEVERO MACEDO E LUCIANO BRAGA PEREIRA
Vistos.
Intimado para efetuar o recolhimento do valor do débito, o partido requereu o parcelamento em 120 meses, haja vista que não recebe
mensalmente valores do Fundo Pardário e que está efetuando o pagamento de parcelamentos nas Prestações de Contas referentes aos
exercícios financeiros de 2014 e 2016. O partido argumentou ainda que tem um passivo superior a sua arrecadação e juntou documentos
(folhas 158/174).
Nos termos dos artigos 5º, §único, e 15 da Resolução TRE/RS n. 298/2017, o parcelamento pode ser deferido aos partido políticos, por prazo
superior a sessenta meses, quando o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário.
No presente caso, conforme informado na petição das folhas 155/157, o partido não recebe mensalmente valores do Fundo Pardário.
Dessa forma, haja vista que não é possível enquadrar o valor da parcela no limite de 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo
Partidário e que não há previsão legal para deferimento do parcelamento por prazo superior a sessenta meses, indefiro o pedido de
parcelamento em 120 meses.
Intime-se o partido desta decisão e para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se há interesse no parcelamento em até 60 meses.
Decorrido o prazo sem manifestação, determino a intimação do órgão estadual do Movimento Democrático Brasileiro para que:
a) proceda, até o limite da sanção (atualizada na forma do artigo 60, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017), ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão municipal do partido em Alegrete, de acordo com as regras e critérios de que
trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23.546/17;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) 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.
D.L.
Alegrete, 28 de outubro de 2019
DIOGO BONONI FREITAS - Juiz Eleitoral da 005ª ZE
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10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 228/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-28.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) MAURO SARAIVA FALCÃO-OAB 41451)
RESPONSÁVEL(S) : MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA E NATALICIO JOÃO DE DEUS MORAIS DA SILVA (ADV(S) MAURO SARAIVA
FALCÃO-OAB 41451)
Vistos.
Em face da juntada do Exame das Contas (fls. 93-95) e da solicitação de diligências para manifestação sobre apontamentos, determino a
intimação da agremiação partídaria e dos responsáveis, na pessoa de seu procurador, por nota de expediente no DEJERS, para manifestação
sobre o exame.
Tendo em vista o disposto no art. 35 § 6º da Res. TSE 23.546/2017, determino o prazo razoável de 15 (quinze) dias para manifestação.
Consigno que, a ausência de manifestação ou apresentação de documentos implicará preclusão do direito, conforme prescreve o art. 35, §9º,
Res.-TSE n. 23.546/2017.
Após, com ou sem manifestação, proceda-se ao parecer conclusivo na forma legal.
Dil.
Cachoeira do Sul, 25 de outubro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 312/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET – 67-62.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES GERAIS – 2018
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB DE CARAZINHO (ADV. CLAIRTON SCHARDONG OAB/RS 109.732)
RESPONSÁVEIS: CLAIRTON SCHARDONG – Presidente e PAULO SERGIO DA COSTA – Tesoureiro (ADV. CLAIRTON SCHARDONG
OAB/RS 109.732)
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados
intimados para se manifestar sobre o relatório preliminar para expedição de diligências da prestação de contas eleitorais no prazo de 03 dias,
nos moldes do despacho da fl. 19.
Andréa Ferretto Richter.
Chefe do Cartório da 15ªZE.

21ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 24 /2019
A Doutora DEBORA GERHARDT DE MARQUE, Juíza Eleitoral da 21ª Zona de Estrela-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 Dr. Tostes, n. 180, em
Estrela, 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 diretório e comissão provisória municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político e seus responsáveis:
Partido Democratas - DEM de Bom Retiro do Sul. Responsáveis: Alberto Jacob Lipp e Paulo Arnildo Mattes . Processo n. 5615.2019.6.21.0021
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 Juiza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Estrela-RS, 25 de outubro de 2019.
Eu, Sandro Saralegui Ferrari, Chefe de Cartório da 21ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Debora Gerhardt de Marque,
Juíza Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 25 /2019
A Doutora DEBORA GERHARDT DE MARQUE, Juíza Eleitoral da 21ª Zona de Estrela-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 Dr. Tostes, n. 180, em
Estrela, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual Exercício 2018, do diretório e comissão provisória municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político e seus responsáveis:
Partido Democratas - DEM de Bom Retiro do Sul. Responsáveis: Nilson Jose de Oliveira, Paulo Arnildo Mattes e Alberto Jacob Lipp. Processo
n. 50-08.2019.6.21.0021
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.
Estrela-RS, 25 de outubro de 2019.
Eu, Sandro Saralegui Ferrari, Chefe de Cartório da 21ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Debora Gerhardt de Marque,
Juíza Eleitoral.

27ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 92/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-67.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) EDUARDO BAPTISTELA-OAB 47433)
RESPONSÁVEL(S) : DRAUSIO PORTELLA BRANDÃO E ADAIR SILVA DOS SANTOS (ADV(S) EDUARDO BAPTISTELA-OAB 47433)
Vistos.
Intime-se a agremiação e responsáveis para que apresentem o comprovante de entrega da escrituração contábil digital à Receita Federal do
Brasil, conforme art. 25 c/c art. 29, I, da Resolução TSE 23.546/2017, no prazo de 10 (dez) dias.
Diligências.
Júlio de Castilhos, 25 de outubro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE

28ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 153/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-49.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) CARLOS ALBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA-OAB 33592)
RESPONSÁVEL(S) : IOLANDA NUNES DE ANDRADE E LUCIANA LIMA BOLSONELLO (ADV(S) CARLOS ALBERTO CAMPOS DE
OLIVEIRA-OAB 33592)
Vistos.
Encerro a instrução, diante da ausência de apresentação de defesa.
Intimem-se as partes, por nota de expediente, para apresentação de alegações finais, no prazo de 03 (três) dias, iniciando-se pelo partido e
responsáveis; e, após, com vista ao Ministério Público.
Por fim, voltem conclusos para decisão.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 25 de outubro de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
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32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 356/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-48.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : EDUARDO CONCEIÇÃO TASSO E CLAUDIO ROBERTO SODER TASSO
Vistos, etc.
Considerando que a solicitação de dados efetuada pela análise técnica depende da informação do CNPJ da agremiação, informação esta que
resta faltante nos autos, impossível a busca de dados bancários por meio do BACENJud para fins de subsidiar a análise técnica.
Desta forma, considera-se o teor da análise definitivo.
Quanto a manifestação do partido, considerando que houve o transcurso do prazo para juntada de procurador aos autos, incabível o
conhecimento da peça, motivo pelo qual determino o desentranhamento da peça juntada às folhas 17 a 20 e decreto a revelia das partes.
Transcorrida a intimação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer pelo prazo de cinco dias.
Após, intimem-se as partes dos documentos juntados para manifestação no prazo de três dias, e, por fim, venham conclusos para sentença.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 24 de outubro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

43ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 095/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-86.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CHUI
RESPONSÁVEL(S) : VALDACI PADAO GARCIA CAMPOS E MARIA ESTER AMARILLO
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 da comissão provisória do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO do Chuí.O partido,
após intimado pelo Cartório Eleitoral, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.O Ministério Público emitiu parecer
pela aprovação das contas.Vieram-me conclusos os autos.É o breve relatório.Decido.A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos
partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art. 17, inc. III, da Constituição da República) e vem
regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pelas Res. TSE 23464/15 e 23546/17.Ao lado da prestação de contas de
campanha eleitoral, a análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o
direito fundamental ao sufrágio.Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da
prestação das contas, de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos
limites e vedações legais.De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração
de ausência de movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta
faculdade, o órgão partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.Consoante indica o
parecer técnico (fls. 51-52), existem duas contas bancárias vinculada ao CNPJ 15.686.212/0001-41 atribuído ao Partido Social Democrático no
Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA, não constando extratos bancários ou lançamentos de qualquer espécie relativos ao Partido
Político em questão.Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os
demonstrativos e documentos previstos nas Res. TSE n. 23464/15 e 23546/17.Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos,
considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO do Chuí, na forma do art. 45, VIII, "a", da
Res. TSE n. 23546/17.Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Santa Vitória do Palmar, 25 de outubro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 32-18.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DO CHUÍ, VALDACI PADÃO GARCIA CAMPOS E JULIE ANNE PADÃO GARCIA
CAMPOS (ADV(S) NATHÁLIA MAXIMILA DA SILVA-OAB 107490)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas eleitorais do Partido Social Democrático – PSD do Chuí, referente às Eleições Gerais de 2018.
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O partido apresentou o extrato de prestação de contas final, acompanhado de peças, extratos bancários e demais documentos (fls. 02 a 21) na
data de 25/09/2019.
No Exame das Contas foi informado pela unidade técnica que o PSD constava como inativo desde a data de 20/03/2018, não possuindo
portanto o ônus de apresentar as contas relativas às Eleições Gerais de 2018, sugerindo-se assim o arquivamento do expediente ora
apresentado (fls.25-25v).
O Ministério Público Eleitoral acompanhou o Parecer emitido, manifestando-se pelo arquivamento dos autos (fl.29).
Vieram os autos conclusos.
É sucinto o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais referentes ao Pleito Geral de 2018 do Partido Social Democrático – PSD do Chuí à luz das regras
estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O Partido Político em questão constava como inativo desde a data de 20/03/2018, assim não arcava com o ônus de apresentar as contas
relativas às Eleições Gerais de 2018, circunstância confirmada após consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias da
Justiça Eleitoral. Ainda, de acordo com o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – constatou-se que o órgão partidário nem
mesmo apresenta situação de inadimplência na entrega das contas eleitorais, conforme demonstrativo impresso que segue o parecer. O
mesmo sistema identifica duas contas bancárias vinculadas ao CNPJ do Partido Político: agência 3778 – conta-corrente:089850, com data de
abertura em 21/07/2016 e 089990, com data de abertura em 10/08/2016.
Ainda, restou verificado que as contas bancárias acima elencadas são contas-correntes com data de abertura próxima às Eleições Municipais
de 2016, ainda em situação de atividade, mas sem lançamentos financeiros. Observou-se, por fim, que o Partido Político não abriu conta
bancária específica para o período eleitoral de 2018.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, as informações extraídas dos sistemas oficiais da
Justiça Eleitoral e a não obrigatoriedade de apresentação de contas referentes às Eleições de 2018 pelo Partido Social Democrático do Chuí,
entendo que o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, pelos fundamentos acima expostos, tendo em vista a ausência de obrigatoriedade do Partido Social Democrático – PSD do Chuí de
prestar contas referentes às Eleições Gerais de 2018, determino a EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Vitória do Palmar, 25 de outubro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 33-03.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, TAIGUARA MOREIRA RODRIGUES E PAULO
FERNANDO DA ROSA PAIM (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos.
Considerando os Procedimentos Técnicos de Exame de Partido Político expedidos pelo Cartório Eleitoral, DETERMINO a intimação da
agremiação partidária para que se manifeste quanto às inconsistências apontadas, no prazo de 3 (três) dias, previsto no art. 67, § 3º da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Manifestando-se o Partido ou não, proceda o Cartório com a elaboração do Parecer Técnico Conclusivo e, em seguida, dê-se vista dos autos
ao Ministério Público Eleitoral, conforme art. 67, § 4º para que apresente parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Após, voltem conclusos.
Cumpra-se.
Santa Vitória do Palmar, 25 de outubro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-24.2018.6.21.0043
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : ORGÃO DEFINITIVO DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB
56912)
RESPONSÁVEL(S) : ALTIERES TERRA DE CARVALHO, ISTÊNIO RONEY PEREIRA E RUBENS CARDOSO DE AGUIAR (ADV(S) SIMONE
BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB 56912)
Vistos,
Trata-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial firmado entre a UNIÃO e Partido Democrático Trabalhista de Santa Vitória
do Palmar, acordo de parcelamento de dívida eleitoral visando à plena satisfação dos débitos apurados nos autos da Prestação de Contas em
epígrafe. Analisado o presente, compromete-se o devedor ao pagamento do valor de R$ 885,26 (oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e
seis centavos) atualizado e parcelado segundo cálculos contidos no Parecer Técnico nº 01116/2019/NECAP-CRED/PRU4R/PGU/AGU,
mediante o pagamento via Guias de Recolhimento da União (GRU) em 06 (seis) prestações mensais assim discriminadas:
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– 06 parcelas fixas e iguais de R$ 136,98 (cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), referente ao débito principal, por intermédio de
depósito de Guia de Recolhimento da União – GRU, sob a Unidade Gestora – UG nº 070026, a Gestão nº 00001 e o Código de Recolhimento
nº 13802-9 (demais valores);
– Parcela única de R$ 77,37 (setenta e sete reais e trinta e sete centavos) referentes a honorários advocatícios fixados no processo por
intermédio de depósito em Guia de Recolhimento da União – GRU, sob a Unidade Gestora – UG nº 110060, a Gestão 00001 e o Código de
Recolhimento n° 91710-9;
Outrossim, conforme Petição de fls. 194-196 resta comprovado o recolhimento de 01 (uma) parcela mais os honorários advocatícios de modo a
confirmar a adesão ao termo de acordo proposto pela AGU.
Ciente dos termos do acordo firmado entre as partes supramencionadas, homologo-o, suspendendo-se a execução até que as parcelas
acordadas sejam adimplidas. Reconheço, outrossim, a interrupção do prazo prescricional, de acordo com o art. 202, VI, do Código Civil.
Determino, ainda, nos termos da Resolução TRE/RS 298/2017, mais precisamente em seu art. 16, §§ 2º, 3º e 4º, que o exequente ou o
devedor deverão encaminhar cópia do comprovante de pagamento, para juntada nos autos da presente Prestação de Contas, sob pena de, na
falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, os autos serem submetidos à decisão judicial sobre a imediata rescisão do
acordo e prosseguimento da cobrança.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Santa Vitória do Palmar, 25 de outubro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE

45ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 39/2019 - 45 ZE/RS
A Doutora MARTA MARTINS MOREIRA, Juíza Eleitoral da 45ª Zona de Santo Ângelo-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 Duque de Caxias, 1151,
em Santo Ângelo, 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 o Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais
- Exercício 2018, dos diretórios/comissões provisórias municipais abaixo indicados.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial referentes ao exercício financeiro de 2018, do
seguinte partido político:
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do município de São Miguel das Missões.
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.
Santo Ângelo-RS, 25 de outubro de 2019.
Eu, Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Chefe de Cartório da 045ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARTA MARTINS MOREIRA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 279/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 501-63.2016.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
CANDIDATO(S) : CESAR EDUARDO BRISSOW (ADV(S) ANGELA CARMEN SILVEIRA RAMOS-OAB 33.514, ANTÔNIO CARLOS
ROUSSELET NETO-OAB 67735, JACSON ROBERTO CERVI-OAB 42889 E LAÉRCIO ROQUE TOLFO VIERA-OAB 38708)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
MUNICÍPIO(S) : ENTRE-IJUÍS/RS
Considerando que a propriedade de bem móvel transfere-se pela tradição e que o bem penhorado foi encontrado na posse do executado, sem
qualquer menção de pertencer a terceiro, mantenho o encaminhamento ao leilão.
A fim de evitar alegação de nulidade, contudo, intime-se o proprietário registral, por edital, com prazo de 20 dias, conforme requerido pelo
leiloeiro à fl. 167, item "a", entando autorizado o leiloeiro a materializar o documento.
Expeça-se mandado de recolhimento do bem, devendo o Oficial de Justiça contatar o leileiro desigando para que este forneça os meios
necessários para o cumprimento da medida.
Intimem-se.
Santo Ângelo, 25 de outubro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 280/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-64.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS- DEM (ADV(S) RÉGIS DIEL-OAB 56572)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO DIEL E SILVANO ANTÔNIO SASSI (ADV(S) RÉGIS DIEL-OAB 56572)
Considerando o parecer técnico pela desaprovação das contas (fls. 82-84), bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 86), determino a intimação do órgão partidário e dos agentes responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a
sua relevância para o processo, conforme art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 25 de outubro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 281/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-71.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV (ADV(S) NARA MARIA DIEL-OAB 35.429 E RÉGIS DIEL-OAB 56572)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ZYSKO E EDUARDO RODRIGO FRONCEK (ADV(S) NARA MARIA DIEL-OAB 35.429 E RÉGIS DIEL-OAB
56572)
Considerando o parecer técnico pela desaprovação das contas (fls. 76-78), bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 80), determino a intimação do órgão partidário e dos agentes responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a
sua relevância para o processo, conforme art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 25 de outubro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 282/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-27.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE - REDE
RESPONSÁVEL(S) : ADELAR CAVALHEIRO E VALTER RODOLFO MILDNER (ADV(S) JOÃO CRISTINO FIORAVANTI-OAB 61246-B),
CHARLES SIDNEY MULLER E LUIS BERRES
Apresentou o REDE SUSTENTABILIDADE do Município de Santo Ângelo Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, dando
conta da ausência de movimentação de recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza no exercício 2018 (fls.
02-05).
O cartório eleitoral juntou Certidões de Composição dos órgãos partidários municipal e estadual (fls. 06-08) e a cientificação do presidente
partidário responsável pelo exercício 2018 (fl. 10).
Constatado que o órgão partidário municipal não estava vigente na data da apresentação das contas (vigência até 01/11/2018), foi
determinada a inclusão dos atuais presidente e tesoureiro estaduais, consoante art. 28, § 5º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, e a intimação
dos mesmos, assim como do diretório estadual do partido para regularização da representação processual (fl. 12).
Foram intimados Charles Sidney Muller, presidente estadual (fl. 22), Luis Berres, tesoureiro estadual (fl. 22v) e o Diretório Estadual do partido
(fl. 25v). Decorrido o prazo sem manifestação (fl. 26), foi decretada a revelia (fl. 27).
Atendendo determinação judicial foi publicado edital aos interessados dando conta da apresentação da declaração, tendo decorrido prazo sem
impugnações (fls. 28-30).
A analista designada emitiu parecer informando que não foram apresentados os extratos bancários e que a declaração apresentada não foi
emitida através do sistema SPCA.
Do parecer constou ainda que não houve repasse de valores do Fundo Partidário para o diretório municipal, no exercício 2018 (fl. 31).
O Ministério Público juntou promoção requerendo a realização de diligências (fl. 37).
Intimidas as partes, foram apresentados extratos bancários e as peças de fls. 47-67 emitidas pelo SPCA.
Veio aos autos manifestação técnica opinando pela regularidade das contas (fl. 70) e o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das
contas (fl. 72).
É o relatório.
Passo a fundamentar a decisão.
Trata-se de expediente de prestação de contas anual do REDE SUSTENTABILIDADE do Município de Santo Ângelo, relativas ao exercício
financeiro 2018.
Em que pese a declaração de fl. 02 não ter sido emitida pelo sistema SPCA, os extratos bancários comprovam a ausência de movimentação
financeira no período e as peças de fls. 47-67 foram emitidas pelo sistema SPCA com a informação “sem movimentação”.
Além disso, tornado pública a declaração de ausência de movimentação, via publicação de edital, não houve impugnações, impondo-se, desta
forma, ressalvando alguma omissão dolosa que não tenha sido apurada, que as contas devam ser aprovadas, com a ressalva de entrega após
o prazo, uma vez que foram apresentadas em 03.06.2019.
Do exposto, julgo as contas apresentadas pelo REDE SUSTENTABILIDADE do Município de Santo Ângelo, exercício de 2018, aprovadas com
ressalvas, com o respectivo arquivamento.
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Santo Ângelo, 25 de outubro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 283/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-20.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO BUENO GONÇALVES E PAULO INÁCIO SULZBACH (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOROAB 79.756)
O PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís apresentou prestação de contas anual relativa ao exercício 2018, em
17/05/2019, após o prazo estabelecido no art. 32 da Lei n. 9.096/95 e art. 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 02-33), depois da
notificação do órgão partidário (fl. 34).
Determinada a publicação de edital e disponibilização do processo ao Ministério Público Eleitoral, consoante o disposto no art. 31, §1º da
Resolução nº 23.546/2017 do TSE (fls. 36-40).
Transcorreu o prazo de publicação do Edital sem impugnações (fl. 41).
Após exame preliminar, foram solicitadas peças faltantes (fl. 42) e não houve manifestação (fl. 46v).
Foi realizado o exame técnico da prestação de contas (fls. 47-48), com intimação do órgão partidário (fls. 53-54), que novamente deixou de
manifestar-se (fl. 55).
Veio aos autos o parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fls. 56-59).
Seguiu-se parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl. 61).
O partido e seus responsáveis foram intimados acerca do parecer técnico e do parecer do Ministério Público Eleitoral (fls. 63-64) e mais uma
vez o prazo transcorreu in albis (fl. 65).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar a decisão.
Trata-se de expediente de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao exercício
financeiro de 2018.
O feito está apto ao julgamento antecipado, não sendo caso de dilação probatória nem apresentação de memoriais.
O parecer técnico apontou que: a) não foram apresentados documentos obrigatórios: o Comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil
da escrituração contábil, o Parecer da Comissão Executiva, o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, a Certidão de Regularidade do Conselho
Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado e os extratos bancários; b) houve utilização de recurso para pagamento
de multa não registrado na prestação de contas e, c) não há registro de despesas com assessoria jurídica e contábil.
A ausência de peças fundamentais para a análise das contas (item a) compromete sobremaneira a confiabilidade das contas e a fiscalização
exercida pela Justiça Eleitoral.
Considerando que o partido não apresentou os extratos bancários, foram analisados os extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE (fl. 50) e
observou-se que houve a emissão de um cheque no valor de R$ 3.407,68 em 14/03/2018. Nos demonstrativos contábeis está registrado o
pagamento de uma multa eleitoral no mesmo valor (fl. 03). Entretanto, o valor recolhido pelo partido foi de R$ 3.443,26 conforme cópia da GRU
de fl. 60, restando assim uma diferença de R$ 35,58 de recursos utilizados pelo partido cuja origem não foi identificada e que não transitou
pela conta bancária, contrariando o disposto no art. 4º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, segundo o qual toda a movimentação
financeira deve ocorrer exclusivamente pela conta bancária.
Tal recurso é considerado de origem não identificada uma vez que também não foi observado o disposto no art. 8º, § 2º, da Resolução TSE n.
23.546/2017, o que impede a Justiça Eleitoral de efetivamente avaliar a origem dos valores arrecadados:
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.
§ 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.
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta "Doações para Campanha" ou na conta "Outros Recursos", conforme sua
destinação, sendo admitida a efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte ou o CNPJ, no
caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado.
Nesse sentido colho recente julgado do TRE-RS:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ARTS. 13 E 14 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/15. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
MULTA PROPORCIONAL. AFASTADAS A SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO, A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E A DETERMINAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AGREMIAÇÃO E
DIRIGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.1. Divergência entre as despesas declaradas nas contas e as realmente efetuadas, consideradas
como recursos de origem não identificada. Não demonstrada a origem dos valores utilizados para o custeio das despesas da sede da
agremiação, os quais sequer transitaram por conta bancária.2. O art. 13 da Resolução TSE n. 23.464/15 veda a arrecadação, direta ou
indireta, sob qualquer forma ou pretexto, de recursos de origem não identificada, classificando nessa irregularidade o valor cujo nome ou a
razão social, conforme o caso, ou a inscrição do CPF, do doador ou contribuinte, não tenha sido informado, ou seja, inválido. Neste sentido, o
art. 14 da citada resolução determina que o órgão partidário recolha o montante ao Tesouro Nacional, até o último dia útil do mês subsequente
à efetivação do crédito, sendo vedada a devolução ao doador originário.3. A irregularidade corresponde a 53,94% da receita arrecadada.
Mostrando-se razoável e proporcional a fixação da multa no patamar de 10%, por representar exatamente a metade da máxima reprimenda
prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.464/15.4. Afastada a penalidade de suspensão do Fundo Partidário, considerando que este
Tribunal firmou entendimento no sentido de que a disposição é aplicável até que a justificativa seja aceita pela Justiça Eleitoral ou haja o
julgamento do feito.5. Afastada a determinação de incidência do IPCA-E na forma como consignado na decisão recorrida, podendo, até o
trânsito em julgado, ser recolhido o valor nominal da condenação. Mantida a desaprovação das contas e a determinação de que o partido
recolha ao Tesouro Nacional o valor correspondente aos recursos de origem não identificada, acrescidos de mu lta de 10%. A responsabilidade
pelo adimplemento das sanções impostas em processos de prestação de contas é exclusiva das agremiações.6. Parcial provimento.
(RE 46-74 TRE-RS, Relator Des. Eleitoral RAFAEL DA CÁS MAFFINI, julgado em 03/06/2019)
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Além disso, o parecer apontou que não foram registradas as despesas com assessoria jurídica e contábil existindo mácula a transparência que
deve reger as prestações de contas, impedindo a sua aprovação.
Por fim, conclui-se que as informações apresentadas pelo partido não estão de acordo com o que foi apurado, comprometendo a regularidade,
a confiabilidade e a transparência das contas prestadas.
Em face do exposto, conforme art. 46, inciso III, alínea a, da Resolução TSE n. 23.546/2017, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido dos
Trabalhadores do Município de Entre-Ijuís, referentes ao exercício de 2018. Determino o recolhimento ao erário dos recursos de origem não
identificada no montante de R$ 35,58, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 60, I, b, da Resolução TSE n. 23.546/2017, acrescidos de
multa de 5% sobre o valor irregular, prevista no art. 49, caput e § 2º, II, da citada Resolução.
Intime-se o órgão partidário hierarquicamente superior para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
a) 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 da Res. TSE n. 23.546/2017;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) 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.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Santo Ângelo, 25 de outubro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 284/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-50.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Miguel das Missões
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) HELTON SANTOS DA SILVA-OAB 34836)
RESPONSÁVEL(S) : BERNADETE STAPAZON MACHADO E CLEDI TERESINHA CABRAL MACHADO (ADV(S) HELTON SANTOS DA
SILVA-OAB 34836)
O PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de São Miguel das Missões apresentou prestação de contas anual relativa
ao exercício 2018, juntando documentação (fls. 02 a 29).
Determinada a publicação de edital e disponibilização do processo ao Ministério Público Eleitoral, consoante o disposto no art. 31, §1º, da
Resolução nº 23.546/2017 do TSE (fls. 31-33 e 35).
Transcorreu o prazo de publicação do Edital sem impugnações (fl. 34).
Após exame preliminar, foram solicitadas peças faltantes (fls. 37-41) e não houve manifestação (fl. 42).
Foi realizado o exame técnico da prestação de contas (fls. 43-47), com intimação do órgão partidário (fls. 60-61), que novamente deixou de
manifestar-se (fl. 62).
Veio aos autos o parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fls. 63-68).
Seguiu-se parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl. 70).
O partido e seus responsáveis foram intimados acerca do parecer técnico e do parecer do Ministério Público Eleitoral (fls. 72-74) e mais uma
vez o prazo transcorreu in albis (fl. 75).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar a decisão.
Trata-se de expediente de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista – PDT do Município de São Miguel das Missões,
relativas ao exercício financeiro de 2018.
O feito está apto ao julgamento antecipado, não sendo caso de dilação probatória nem apresentação de memoriais.
O parecer técnico apontou que: a) não foram apresentados documentos obrigatórios: o Comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil
da escrituração contábil, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, o Parecer da Comissão Executiva, o
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, a Certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade
habilitado e os extratos bancários; b) houve recebimento de recursos de origem não identificada; c) existem divergências entre os doadores
relacionados no demonstrativo de doações financeiras recebidas e aqueles relacionados no extrato eletrônico e, d) houve recebimento de
recursos financeiros sem o trânsito pela conta bancária.
A ausência de peças fundamentais para a análise das contas (item a) compromete sobremaneira a confiabilidade das contas e a fiscalização
exercida pela Justiça Eleitoral.
Considerando que o partido não apresentou os extratos bancários, foram analisados os extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE (fls. 4950) e observaram-se irregularidades nos depósitos bancários. O depósito de R$ 150,00 em 04/12/2018 não está identificado com o CPF do
doador, outros depósitos no mesmo valor, que totalizaram R$ 750,00 (tabela fl. 64v) estão identificados com o CNPJ do próprio partido e
alguns depósitos, que juntos somaram R$ 1.080,42 (tabela fl. 65), estão identificados com o CNPJ da Câmara de Vereadores de São Miguel
das Missões.
A não observância do disposto no art. 8º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 impede a Justiça Eleitoral de efetivamente avaliar a origem
dos valores arrecadados:
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.
§ 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.
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta "Doações para Campanha" ou na conta "Outros Recursos", conforme sua
destinação, sendo admitida a efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte ou o
CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado.
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A identificação do partido como doador no extrato bancário não é informação válida, visto que inviabiliza a identificação da real origem do
recurso. Os recursos recebidos sem a observância do acima referido constituem-se recursos de origem não identificada, vedado o seu
recebimento, consoante disposto no art. 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
Art. 13 É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
Quanto aos valores recebidos da Câmara Municipal de Vereadores, estes são provenientes de fonte vedada, nos termos do art. 12, inc. II, da
Resolução TSE n. 23.546/2017:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
[...]
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
Além das irregularidades já referidas, constatou-se através da comparação entre o extrato eletrônico e os demonstrativos contábeis
apresentados pelo partido que houve recebimento de recursos sem o devido trânsito pela conta bancária uma vez que os valores recebidos em
05/06/2018 e 28/06/2018, no total de R$ 300,00, registrados no Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas (fls. 12-13), não constaram
no extrato eletrônico, contrariando o disposto no art. 4º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, segundo o qual toda a movimentação
financeira deve ocorrer exclusivamente pela conta bancária. Tal recurso é considerado de origem não identificada uma vez que também não
seguiu a regra do art. 8º anteriormente referido.
A ausência de peças obrigatórias e as irregularidades na identificação dos doadores e contribuintes, recebimento de recursos de origem não
identificada e de fonte vedada são causa para desaprovação das contas e recolhimento dos valores irregulares ao Tesouro Nacional (art. 14 e
§ 1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017). Nesse sentido colho julgado do TRE-RS:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES PERFAZEM 100% DA
ARRECADAÇÃO. OMISSÃO DA AGREMIAÇÃO EM ESCLARECER OS APONTAMENTOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 36,
INC. I, DA LEI N. 9.096/95. AFASTADA SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. APLICADA MULTA NO PATAMAR MÁXIMO.
DESAPROVAÇÃO.
1. Ausência de documentos obrigatórios. Conduta incompatível com o dever de transparência da movimentação financeira, causando prejuízo
à confiabilidade das contas.
2. O órgão técnico constatou que não foi observado o ingresso do valor registrado pela agremiação na conta bancária do partido, em afronta
ao art. 4º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/15. Não identificada origem do recurso. Determinado recolhimento ao Tesouro Nacional.
3. Reconhecido o recebimento de recursos via depósito e transferência bancária, sem a informação do CPF do doador, em afronta ao disposto
no art. 7º da Resolução TSE n. 23.464/15. Caracterizado recurso de origem não identificada. Determinado recolhimento ao Tesouro Nacional.
4. As irregularidades constatadas perfazem a totalidade da arrecadação apurada nos autos. Evidenciada omissão da sigla partidária em
esclarecer as inconsistências e apresentar os documentos aptos a dar transparência à sua movimentação financeira.
5. A sanção aplicável está prevista no art. 37, caput, da Lei n. 9.504/97, qual seja, a multa de até 20% sobre a importância considerada
irregular. Na espécie, aplicada multa em seu patamar máximo.
Desaprovação.
(PC 81-62 TRE-RS, Rel. Des. Eleitoral Gerson Fischmann, julgado em 31.01.2019)
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT do Município de São Miguel das Missões – RS,
referentes ao exercício de 2018 e DETERMINO o recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional (R$ 2.280,42), acrescido de multa, a
qual fixo em 20%, nos termos do art. 49, “caput” da Resolução TSE n. 23.546/2017, tendo em vista que a totalidade dos recursos arrecadados
enquadram-se como de origem não identificada ou fonte vedada, e a omissão do partido em esclarecer as inconsistências e apresentar as
peças e informações solicitadas. Determino ainda a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 06 (seis) meses,
nos termos do art. 47, I, § 2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Intimem-se os órgãos partidários hierarquicamente superiores para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
a) procedam, 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 da Res. TSE n. 23.546/2017;
b) destinem a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) juntem aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) informem, 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.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Santo Ângelo, 25 de outubro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 285/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-42.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JEFERSON PETTENON-OAB 77752)
RESPONSÁVEL(S) : MAURI LIZOT E RODRIGO PETTENON (ADV(S) JEFERSON PETTENON-OAB 77752)
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O MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do Município de Entre-Ijuís apresentou prestação de contas anual relativa ao exercício
2018 em 31/05/2019, após o prazo estabelecido no art. 32 da Lei n. 9.096/95 e art. 28, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 02-37),
depois da notificação do órgão partidário (fls. 40-41).
Determinada a publicação de edital e disponibilização do processo ao Ministério Público Eleitoral, consoante o disposto no art. 31, §1º, da
Resolução nº 23.546/2017 do TSE (fls. 44-46).
Transcorreu o prazo de publicação do Edital sem impugnações (fl. 47).
Foi realizado o exame técnico da prestação de contas (fls. 49-50), com intimação do órgão partidário (fls. 58-59), que não se manifestou (fl.
59).
Veio aos autos o parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fls. 60-61).
Seguiu-se parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl. 63).
O partido e seus responsáveis foram intimados acerca do parecer técnico e do parecer do Ministério Público Eleitoral (fls. 65-66) e mais uma
vez permaneceram inertes (fl. 67).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar a decisão.
Trata-se de expediente de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício financeiro de 2018.
O feito está apto ao julgamento antecipado, não sendo caso de dilação probatória nem apresentação de memoriais.
O parecer técnico apontou que houve recebimento de uma receita no valor de R$ 100,00, em 02/01/2018, identificada no extrato bancário com
o CNPJ do próprio partido.
A identificação do partido como doador no depósito bancário não é informação válida, visto que inviabiliza a identificação da real origem do
recurso. A transação financeira em questão contraria o disposto no art. 7° da Resolução TSE n. 23.546/2017:
Art. 7° As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos.
Muito embora tenha sido apresentado o Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fl. 29), a forma como realizado o crédito na conta bancária
impediu o atesto da origem dos recursos pois foi efetuado através de depósito em dinheiro e não através de transferência bancária ou cheque.
Toda contribuição feita ao partido, por depósito ou transferência bancária, deve, obrigatoriamente, ser identificado com o CPF do contribuinte.
Os recursos recebidos de origem não identificada devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional consoante disposto no art. 13 c/c art. 14, caput,
da Resolução TSE n. 23.546/2017, verbis:
Art. 13 É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
[...]
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
A irregularidade apontada corresponde a 11,11% do total de recursos arrecadados e impede a aprovação das contas. É nesse mesmo sentido
a jurisprudência do TRE-RS:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA
APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE. DOAÇÃO PROVENIENTE DE DELEGADO DE POLÍCIA. FONTE VEDADA. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ILICITUDE. PERCENTUAL ALTO QUE IMPEDE A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. INCIDÊNCIA DE MULTA, CONFORME A NOVA REDAÇÃO DO ART. 37 DA LEI N. 9.096/95. SUSPENSÃO DO REPASSE DAS
QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR UM MÊS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Aplica-se, na prestação de contas, a lei que vigorava na data em que apresentada a contabilidade, por força dos princípios da anualidade
eleitoral, da isonomia, do tempus regit actum e das regras que disciplinam o conflito de leis no tempo.
2. Recebimento de recurso de fonte vedada. Conforme o art. 12, inc. IV e § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, é proibido o recebimento de
doações oriundas de autoridades públicas. Na espécie, foi identificada a doação, no exercício de 2016, proveniente de ocupante do cargo de
Delegado Titular de Polícia Civil.
3. Receita de origem não identificada. Ingresso de recursos na conta bancária da agremiação mediante depósitos diretos indicando
apenas o CNPJ do próprio diretório estadual, impedindo a aferição de sua origem.
4. Irregularidades que representam 58,23% do valor arrecadado, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Recolhimento ao Tesouro Nacional do montante impugnado, acrescido da multa de 10%, nos termos do art. 37 da Lei n.
9.096/95, com a redação dada pela Lei n. 13.165/15. Suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário por um mês.
5. Desaprovação.
(TRE-RS, PC 65-11, Relatora Desa. Marilene Bonzanini, Data do Julgamento: 25.06.2018)
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do Município de Entre-Ijuís – RS, referentes
ao exercício de 2018 e determino o recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional (R$ 100,00), acrescido de multa, a qual fixo em 5%,
nos termos do art. 49, “caput” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Intimem-se os órgãos partidários hierarquicamente superiores para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
a) procedam, 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 da Res. TSE n. 23.546/2017;
b) destinem a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) juntem aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) informem, 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.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Santo Ângelo, 25 de outubro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE
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51ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2019 - 51 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 1-05.2019.6.21.0073
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - art. 312, do Código Eleitoral - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA BELEDELI
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : RAFAEL MANEA (ADV(S) ALINE DANTAS MULLER NETO-OAB 65793)
Vistos.
Trata-se de notícia-crime acerca de prática de delito de menor potencial ofensivo, previsto no artigo 312 do Código Eleitoral em face de Rafael
Manea, ocorrido no pleito eleitoral de 2018.
Oferecida a transação penal pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), após verificados todos os requisitos legais, o mesmo foi aceito pelo autor
do fato e homologado em audiência de 23/08/2019.
Após, foi juntado o comprovante de depósito em conta bancária (fls. 40/41), conforme termos estabelecidos em audiência, integralizando o
cumprimento da transação estipulada.
Com vista dos autos, o Ministério Público requereu a declaração de extinção de punibilidade de Rafael Manea e o arquivamento do processo
(fls.45).
É o breve relatório.
Com o cumprimento integral das condições estabelecidas na transação penal entre o Ministério Público e o autor do fato, JULGO EXTINTO o
presente feito e a punibilidade em face de RAFAEL MANEA, conforme o parágrafo 4º do artigo 76 da Lei 9099/95.
Registre-se. Publique-se no DEJERS, através de Nota de expediente.
Determino o lançamento do ASE respectivo no cadastro do eleitor.
Intime-se o MPE.
Diligências legais.
São Leopoldo, 25 de outubro de 2019
LUCIANA BELEDELI
Juíza Eleitoral da 051ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 195/2019 - 057 ZE
Processo: 501-27.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.413/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Executado: Joalcei Alves Gonçalves
Adv.: André Rispoli Recart – OAB/RS 68.727
Vistos e examinados os autos.
Observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, lancei ordem de indisponibilidade por meio do Sistema Bacen Jud até o limite
do valor indicado pelo exequente.
Uma vez bloqueados os valores, foi determinada a transferência para conta judicial remunerada, conforme a minuta que segue, sem prejuízo
de futura restituição dos valores e seus rendimentos ao executado a partir de sua manifestação conforme previsto no § 3º do art. 854.
Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial remunerada se impõe como necessária para evitar a perda de
rendimentos e para assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a
devida correção monetária e juros. Eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será cumprida com a devida agilidade por
meio de expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal.
Intimem-se as partes sobre a medida de indisponibilidade realizada, com informação da conta atingida e do valor bloqueado, inclusive para que
a parte ré, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 854, §3º, do CPC, ficando advertido de que, no silêncio, a
indisponibilidade será convertida em penhora.
Dil. Legais.
Uruguaiana, 21 de outubro de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 196/2019 - 057 ZE
Processo: 377-44.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.170/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Executado: Hosni Mohammad Mustafa
Adv.: Éder Teixeira Chamorra – OAB/RS 57.269
Vistos e examinados os autos.
Defiro o pedido de consulta ao sistema BacenJud, já realizado, conforme documento que segue, entretanto não foram encontrados valores.
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Procedi à consulta de veículos em nome da parte devedora pelo Sistema RENAJUD. Todavia, não foram localizados quaisquer bens em nome
da parte executada.
Cumpra-se.
Dil. Legais.
Uruguaiana, 21 de outubro de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 197/2019 - 057 ZE
Processo: 50-02.2016.6.21.0057
Protocolo: 35.874/2016
Espécie: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público
Réus: RÉU(S): JOANA FERNANDES CANO, LUIZ CARLOS NASCIMENTO, EUFRÁZIA LEIA TEIXEIRA BRAGA, MARIA HELENA REFATTI
PRADELLA, LUIZ FELIPE DA ROSA MOSSI, VILSON REFATTI PRADELLA, CARLOS MARIA LUPANO, ISAAC SANTANA, EDISON LUIZ
RAMOS ROMERO, OSWALDINA DOS SANTOS CARVALHO, PRISCILA LEONEL TRINDADE, ENESTOR DANILO GOMES CARBALHO,
MARIA LUCILIA DA ROSA, JUREMA MARIA PRADELLA, NEUSA DEMÉTRIA SIMONETTI FERNANDEZ e DANILO FERNANDO TRINDADE
RODRIGUES.
Advogados: ÉDER TEIXEIRA CHAMORRA (OAB/RS 57.269); MANUEL PETRY (OAB/RS 50.204); MAURO WACOSCELLOS SALDANHA
(OAB/RS 29975); MARIO CESAR GALVÃO BRACCINI (OAB/RS 13.252); ANA PAULA SIMONETTI MACHADO SANO (OAB/RS 72.276).
Vistos.
Nos termos do art. 80, do CPP, o juiz poderá, facultativamente, determinar a separação dos processos quando, por motivo relevante, reputar
conveniente a separação.
No presente caso, a demora na citação das rés JUREMA MARIA PRADELLA e MARIA HELENA REFATI PRADELLA poderá implicar risco de
prescrição da pretensão punitiva em relação aos demais réus que já foram citados e apresentaram defesa, esvaziando, por conseguinte, a
persecução penal. Assim, com fulcro nos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, vislumbro motivo relevante
para determinar a separação, também, em relação às citadas rés.
Diante disso, acolho o pedido do órgão ministerial, para o fim de incluí-las no processo que será desmembrado, conforme decisão de cisão do
processo de fl. 735.
No presente feito, no que tange aos pedidos de absolvição sumária feito pelos réus OSWALDINA DOS SANTOS CARVALHO, LUIZ FELIPE
DA ROSA MOSSI, NEUSA SIMONETTI FERNANDEZ, entendo não ser aplicável, devendo tais alegações serem mais detidamente analisadas
após a audiência de instrução e julgamento que designo para o dia 26/11/2019, às 14h 30, na sala de audiências da 3ª Vara Cível da Justiça
Estadual local, com endereço à Rua General Hipólito, 3392, na cidade de Uruguaiana/RS.
Ainda, sobre o processo cindido, determino a intimação do MPE, para requerer o que entender de direito.
INTIMEM-SE pessoalmente os réus, o Ministério Público Eleitoral e a Defensoria Pública da União da data de realização da audiência.
INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa residentes no município de Uruguaiana e da Barra do Quaraí. Destaca-se
que a oitiva de testemunhas residentes fora do país será oportunamente tratada em ato subsequente.
Uruguaiana, 24 de outubro de 2019
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral-57ªZE

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 197/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 201-56.2016.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: RÉGIS ADRIANO VANZIN
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) GREICY PEGLOW DA SILVA-OAB 83511)
Vistos.
Dê-se vista dos autos à AGU, para que se manifeste sobre o pleito do partido, bem como junte planilha de cálculos com os valores atualizados
do débito.
Dil.
Pelotas, 24 de outubro de 2019
RÉGIS ADRIANO VANZIN
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 198/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-14.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: RÉGIS ADRIANO VANZIN
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) LUÍS FERNANDO WINCK MEDEIROS-OAB 56448)
RESPONSÁVEL(S) : NALCEU DOS SANTOS DORO E LEONEL VIEIRA DA CUNHA (ADV(S) ALFREDO LUIZ FALCHI SILVEIRA-OAB 28805
E LUÍS FERNANDO WINCK MEDEIROS-OAB 56448), NALCEU DOS SANTOS DORO (ADV(S) ALFREDO LUIZ FALCHI SILVEIRA-OAB
28805)
Vistos.
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Incabível a concessão do prazo pleiteado pelo partido, uma vez que as contas foram julgadas não prestadas e já houve o trânsito em julgado
(f. 33). Os autos, inclusive, já estavam arquivados.
Caso venha a ser apresentada nova prestação de contas, será autuada como novo processo, nos termos do disposto no art. 83, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Intime-se.
Pelotas, 24 de outubro de 2019
RÉGIS ADRIANO VANZIN
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 163/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 433-62.2016.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Eleições - 1° Turno - Eleições - Eleição Proporcional
- PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : JOSÉ PEDRO THOMÉ (ADV(S) MARCELO VEZARO-OAB 42252)
Vistos.
Observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, lancei ordem de indisponibilidade por meio do Sistema Bacen Jud até o limite
do valor indicado pelo exequente.
Uma vez bloqueados os valores, foi determinada a transferência para conta judicial remunerada, conforme minuta que segue, sem prejuízo de
futura restrição dos valores e seus rendimentos ao executado a partir de sua manifestação conforme previsto no §3º do art. 854.
Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial remunerada se impõe como necessária para evitar a perda dos
rendimentos e para assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a
devida correção monetária e juros. Eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será cumprida com a devida agilidade por
meio de alvará eletrônico automatizado.
Intimem-se as partes sobre a medida de indisponibilidade realizada, com informação da conta atingida e do valor bloqueado, inclusive para que
a parte ré, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC, ficando advertido de que, no silêncio, a
indisponibilidade será convertida em penhora.
Certificado o decurso de prazo, voltem.
Após, tendo em vista a insuficiência do valor, intime-se a parte credora para indicar outros bens à penhora.
Prazo de 15 dias.
Dil. Legais.
Marau, 25 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

69ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 22/2019
O Doutor THIAGO TRISTÃO LIMA, Juiz Eleitoral da 069ª Zona de São Vicente 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 Visconde do rio Branco,
nº 1142, em São Vicente do Sul, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações
de Contas Anuais - Exercício 2018, do diretório municipal referido abaixo. OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e
do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido dos Trabalhadores – PT de São Vicente 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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS, e afixá-lo no local de costume
São Vicente do Sul-RS, 28 de outubro de 2019.
Eu, Gustavo Souza da Silva, Chefe de Cartório da 069ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
THIAGO TRISTÃO LIMA,
Juiz Eleitoral.
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75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 213/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-27.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Guabiju
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE GUABIJU/ RS (ADV(S) ILARIO FROSI-OAB 25803)
RESPONSÁVEL(S) : FLAVIO ROQUE FIORENTIN E LUIZ CARLOS RIGON (ADV(S) ILARIO FROSI-OAB 25803)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Guabiju/RS,
relativa ao exercício financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 27/06/2019, conforme certidão de fl. 48, v, o Edital n. 22/2019 (fl. 47), o qual
dá publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. Não houve impugnação às contas (fl.
47, v).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fl. 48), identificando ausência de documentos obrigatórios. A agremiação partidária e os
responsáveis foram intimados, deixando transcorrer “in albis” o prazo para manifestação (fls. 50).
Em relatório de Exame das Contas (fls. 53/54), a unidade técnica identificou, como falha, a ausência do comprovante de remessa da
Escrituração Contábil Digital – ECD à Receita Federal do Brasil – RFB. Intimado, o partido manifestou-se informando não ter realizado o envio
da ECD por não possuir certificado digital (fl. 63).
Emitido o Parecer conclusivo (fls. 56), o órgão técnico manteve o apontamento relativo à ausência do comprovante de envio da ECD à RFB,
considerando, porém, que não houve comprometimento da análise da movimentação financeira do órgão partidário; opinando, por fim, pela
aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fls. 57) manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos), assim como na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Parecer Conclusivo verificou, além de impropriedades em relação ao lançamento de despesas, a ausência do comprovante de entrega da
Escrituração Contábil Digital à Receita Federal do Brasil, documento exigido no art. 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017. Ao considerar o §3º
do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, com redação transcrita abaixo, a unidade técnica considerou que a falha não afetou a análise da
movimentação financeira, portanto, não justificando a desaprovação das contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: [...]
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
De fato, considero a falha como de natureza formal, a qual, analisada no conjunto da prestação de contas, não compromete a sua consistência
e a regularidade. Acolho, portanto, o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB do
município de Guabiju/RS, relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Nova Prata, 25 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 214/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-94.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre do Prata
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE VISTA ALEGRE DO PRATA/ RS (ADV(S) NADIR PIGOZZO-OAB
53935)
RESPONSÁVEL(S) : ROSA RIGO TREVISO E AZIE DONIN (ADV(S) NADIR PIGOZZO-OAB 53935)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Vista Alegre do
Prata/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 07/05/2019, conforme certidão de fl. 51, v, o Edital n. 15/2019 (fl. 51), o qual
dá publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi
intimado (fl. 51, V). Não houve impugnação às contas (fl. 51, v).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fl. 54), identificando ausência de documentos obrigatórios. A agremiação partidária e os
responsáveis foram intimados (fls. 56), apresentando manifestação (fl. 58/61).
Em relatório de Exame das Contas (fls. 62/63), a unidade técnica reiterou a ausência de documentos. Intimado, o partido manifestou-se
fazendo juntada de parte da documentação solicitada. (fl. 65/66).
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 29 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 203, Página: 43

Emitido o Parecer conclusivo (fls. 67), o órgão técnico manteve o apontamento relativo à ausência do comprovante de despesas com serviços
de contabilidade e consultoria jurídica, considerando, porém, que não houve comprometimento da análise da movimentação financeira do
órgão partidário; opinando, por fim, pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 68), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos) assim como na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Parecer Conclusivo verificou a ausência do comprovante de despesas com serviços de contabilidade e consultoria jurídica, exigidos no art.
29 da Resolução TSE nº 23.546/2017. Ao considerar o §3º do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, com redação transcrita abaixo, a
unidade técnica considerou que a falha não afetou a análise da movimentação financeira, portanto, não justificando a desaprovação das
contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: [...]
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
De fato, considero a falha como de natureza formal, a qual, analisada no conjunto da prestação de contas, não compromete a sua consistência
e a regularidade. Acolho, portanto, o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB do
município de Vista Alegre do Prata/RS, relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Nova Prata, 25 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 215/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-49.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Protásio Alves
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE PROTÁSIO ALVES/ RS (ADV(S) EDINEI RIBEIRO-OAB 1101103)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS RAMPAZZO E LIRIO STELLA (ADV(S) EDNEI RIBEIRO-OAB 110103)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Protásio Alves/RS, relativa ao
exercício financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 20/05/2019, conforme certidão de fl. 54, v, o Edital n. 17/2019 (fl. 54), o qual
dá publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi
intimado (fl. 54, v).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fl. 57), identificando ausência de documentos obrigatórios. A agremiação partidária e os
responsáveis foram intimados (fls. 59), mas não foi apresentado manifestação (fl. 59).
Em relatório de Exame das Contas (fls. 60), a unidade técnica identificou, como falha, a ausência de representação processual relativa a um
dos responsáveis partidários. Não houve manifestação do partido no prazo assinalo na intimação (fls. 62,v).
Emitido o Parecer conclusivo (fls. 63), o órgão técnico manteve o apontamento relativo à falha na representação processual, considerando, por
fim, a aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 64), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos), assim como na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Parecer Conclusivo verificou a falha na representação processual relativo ao tesoureiro Lírio Stella, documento exigido no art. 29 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, em relação a todos os responsáveis pela agremiação no exercício financeiro em exame. Ao considerar o §3º
do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, com redação transcrita abaixo, a unidade técnica considerou que a falha não afetou a análise da
movimentação financeira, portanto, não justificando a desaprovação das contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: [...]
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
De fato, considero a falha como de natureza formal, a qual, analisada no conjunto da prestação de contas, não compromete a sua consistência
e a regularidade. Acolho, portanto, o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Preliminarmente, em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, após regular citação, decreto a revelia em relação ao
responsável Lírio Stella, com a perda do direito de intimação dos atos processuais, nos termos do art. 346 do Código de Processo de Civil.
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de
Protásio Alves/RS, relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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Nova Prata, 25 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 216/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-12.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: André da Rocha
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE ANDRÉ DA ROCHA/ RS (ADV(S) ANDREIA GHELERE-OAB 49455)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE LUIS VIEIRA DE MESQUITA E PAULO ROBERTO BEDIN (ADV(S) ANDREIA GHELERE-OAB 49455)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de André da Rocha/
RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 07/05/2019, conforme certidão de fl. 44, v, o Edital n. 13/2019 (fl. 44), o qual
dá publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi
intimado (fl. 44). Não houve impugnação às contas (fl. 44, v).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fls. 47), identificando ausência de documentos obrigatórios. A agremiação partidária e os
responsáveis foram intimados (fls. 49), não tendo apresentado manifestação (fls. 49).
Em relatório de Exame das Contas (fls. 50/51), a unidade técnica identificou, como falha, a ausência da comprovação de despesas de serviços
de contabilidade e consultoria jurídica. Não houve impugnação do partido (fl. 52, v).
Emitido o Parecer conclusivo (fls. 53), o órgão técnico manteve o apontamento relativo à ausência de comprovantes de despesas de serviços
de contabilidade e consultoria jurídica, considerando, porém, que não houve comprometimento da análise da movimentação financeira do
órgão partidário; opinando, por fim, pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 54), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos), assim como na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Parecer Conclusivo (fls. 53) verificou a ausência do comprovante de despesas de serviços de contabilidade e consultoria jurídica, documento
exigido no art. 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017. Ao considerar o §3º do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, com redação transcrita
abaixo, a unidade técnica considerou que a falha não afetou a análise da movimentação financeira, portanto, não justificando a desaprovação
das contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: [...]
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
De fato, considero a falha como de natureza formal, a qual, analisada no conjunto da prestação de contas, não compromete a sua consistência
e a regularidade. Acolho, portanto, o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB do
município de André da Rocha/RS, relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Nova Prata, 25 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE

79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-14.2014.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357 E LETÍCIA VIDIKIN RAMOS-OAB 106999)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ELONIR BIANCHINI, ZELI DE FATIMA ERBICE, EDY ELAINE SILVA DE BITTENCOURT, GASPAR GONÇALVES
PAINES, BRUNO GINDRI VIEIRA E DJALMO SOARES DA SILVA (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357 E LETÍCIA VIDIKIN
RAMOS-OAB 106999), ALTEMIR DA SILVA RAMOS
Para intimação do Órgão Partidário Municipal e dos Responsáveis Partidários Municipais.
Vistos.
Ciente da comprovação do recolhimento do valor de R$ 14.681,45 à fl. 289, realizado pelo órgão partidário municipal.
Intime-se a Procuradoria Seccional da União (AGU), em Santa Maria/RS, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, acerca: a) do
acordo extrajudicial nº 022/2019/Eleitoral/PRU4R/PGU/AGU, juntando-se cópia da via original do referido acordo devidamente assinada e
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certificada sua autenticidade; b) do recolhimento do montante devido; e c) da extinção do feito pelo adimplemento do débito, nos termos dos
arts. 904, I e 924, II, do CPC.
Diligências legais.
São Francisco de Assis, 28 de outubro de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-75.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DE TUPANCIRETÃ (ADV(S) GIANA SAUSEN DE ALMEIDA-OAB 59816)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ VALMOR DA SILVA FRANÇA E CASSIO DOS SANTOS (ADV(S) GIANA SAUSEN DE ALMEIDA-OAB 59816)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, do município de Tupanciretã, referente ao exercício de
2016, por meio de Declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme previsto no art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº
23.464/2015 (fls. 02/03).
Publicado o Edital n. 012/2017 (fls. 09/10), para dar publicidade a mencionada Declaração, o prazo transcorreu "in albis" em 24/07/2017 (fl. 11).
Sobreveio parecer conclusivo da unidade técnica, opinando pela aprovação das contas, nos termos do art. 46 da Resolução TSE nº
23.464/2015 (fls. 63/64).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral emitiu manifestação pela aprovação das contas, forte no art. 46 da Res. TSE nº 23.464/2015
(fl. 67).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relato.
Passo a decidir.
Verifico que a Declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício 2016 foi apresentada de forma tempestiva pelo
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, do município de Tupanciretã, não tendo sido objeto de impugnação no prazo legal (fl. 11).
Além disso, conforme se observa da manifestação emitida pela unidade técnica, as impropriedades apontadas no Relatório de Exame
Preliminar (fls. 24/27) foram integralmente esclarecidas e sanadas, não restando quaisquer comprometimentos à consistência da prestação de
contas (fls. 63/64).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, opinou pela aprovação das contas, eis que não foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades formais que comprometam a identificação da origem das receitas e a destinação das despesas (fl. 67).
Cabe frisar que, na forma do § 1º do art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096, de 19
de setembro de 1995 - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos, as disposições processuais previstas nessa resolução devem ser aplicadas
aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
Entretanto, conforme o caput do referido artigo, as disposições previstas nessa resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
Além disso, prevê o inciso III do § 3º também do mencionado artigo, que as irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de
contas relativas ao exercício de 2016 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/2015.
Desse modo, regular a Declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PPS, o seu acolhimento é medida que se
impõe.
Isso posto, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, do município de
Tupanciretã , relativas ao exercício 2016, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos
do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Tupanciretã, 25 de outubro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-23.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB 14450)
RESPONSÁVEL(S) : MARIO CESAR PORTINHO VIANNA E LEOPOLDO PICH (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB 14450)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de apresentação das contas, relativas ao exercício de 2016, pelo Partido Social Democrático - PSD de Tupanciretã-RS.
Juntou documentos (fls. 02/124).
Publicado o Edital nº 007/2017, no mural do cartório, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício
(fls. 125/126).
Examinada, preliminarmente, a documentação pela unidade técnica, houve a emissão de relatório preliminar para apresentação de
esclarecimentos e complementação de peças faltantes (fls. 144/146).
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Intimado, o partido acostou documentação de folhas 152/152v.
Emitido parecer conclusivo (fls. 154/154v), opinando pela aprovação das contas.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer (fl. 167/167v), manifestou-se no mesmo diapasão.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do Partido Social Democrático - PSD de Tupanciretã-RS, relativas ao exercício 2016.
Primeiramente, embora o Edital n. 007/2017 tenha sido publicado apenas no mural do cartório e não na impresa oficial (DEJERS), como
determinava o art. 31 da Resolução TSE nº 23.464/2015, entendo, por força do Princípio do Aproveitamento dos Atos Processuais, que não é
hipótese de declaração de nulidade, nem de renovação dos atos processuais, eis que o ato alcançou sua finalidade e não causou prejuízo as
partes.
As contas foram apresentadas de forma tempestiva e foram instruídas com os documentos arrolados na legislação em regência, havendo
procurador regularmente constituído (fls. 03/05) e estando devidamente firmadas por contador legalmente habilitado (fl. 98).
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a conformidade dos registros da movimentação de recursos durante o exercício em tela.
E, ainda que não existisse o registro de movimentação mínima em recursos, financeiros ou estimáveis, com o advento da regra que admite a
apresentação da “Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos”, aos partidos políticos que não movimentaram recursos financeiros
durante o exercício, a presunção de gastos não é mais um instituto tangível para apreciação da prestação de contas, sob pena de haver
punição para partidos que apresentam as contas de forma integral em detrimento daqueles que optam pela simples declaração.
Diante do exposto, entendo que não há, nas contas, qualquer irregularidade ou impropriedade que resultem em danos ao erário ou que
possuam potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou infração de normas legais e regulamentares e a princípios
contábeis.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, e com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo Partido
Social Democrático - PSD de Tupanciretã-RS, relativas ao exercício de 2016.
Diligências legais.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Tupanciretã, 25 de outubro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 087ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 027/2019
A Doutora Patrícia Antunes Laydner, Juíza Eleitoral da 090ª Zona de Guaíba-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 Nestor de Moura Jardim,
387 – 3º andar, em Guaíba-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados,nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95
e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações
de Contas Anuais - Exercício 2018, de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade do balanço patrimonial e do demonstrativo do resultado do exercício do Partido Democrático Trabalhista de Eldorado 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.
Guaíba-RS, 17 de outubro de 2019.
Eu, Fernanda Natasha Marques, , Chefe de Cartório da 090ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PATRICIA ANTUNES LAYDNER,
Juíza Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 028/2019
A Doutora Patrícia Antunes Laydner, Juíza Eleitoral da 090ª Zona de Guaíba-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 Nestor de Moura Jardim,
387 – 3º andar, em Guaíba-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º da Lei n.
9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao período de
01/01/2018 a 31/12/2018, relativa à Prestação de Contas Anual – Exercício 2018, de diretório municipal. OBJETO: Publicidade da declaração
de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) – de Guaíba/RS –
apresentada por Letícia Boll Vargas e Rosângela Maria Negrini.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhor Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Guaíba-RS, 28 de outubro de 2019.
Eu, Fernanda Natasha Marques, ,Chefe de Cartório da 090ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Patrícia Antunes Laydner,
Juíza Eleitoral da 090ª ZE/RS.
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91ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-61.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Sede Nova
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ANAMARIA BENETTI DE ALMEIDA-OAB 36411)
RESPONSÁVEL(S) : JANDIR KUNZLER E FÁBIO LUIS WERNER (ADV(S) ANAMARIA BENETTI DE ALMEIDA-OAB 36411)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidárias, referente ao Exercício de 2018, do PTB– Partido Trabalhista Brasileiro, do município de Sede
Nova/RS.
Foi publicado o Edital n. 13/2019, na Edição n. 145 do DEJERS, folha 31, dando ampla publicidade do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado do Exercício, e republicado em 27/09/2019 (fl. 57), bem como foi intimado o Ministério Público (fl. 35), inclusive acerca de sua
republicação (fl. 59), que nada requereu, observando os parágrafos 1º e 2º do art. 31 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Transcorreram os prazos de publicação e de impugnação das contas, sem manifestações.
A unidade técnica expediu Exame Preliminar (folha 34), Exame Técnico (fls. 54-55) e Parecer Conclusivo (fl. 56; 56-v), os quais concluem pela
regularidade da movimentação financeira e das peças apresentadas.
Quanto aos extratos bancários eletrônicos, constam às fls. 48 e 49, e estão conforme os extratos bancários apresentados em meio físico pelo
partido (fls. 15 a 26)
Da mesma forma, nas consultas realizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, não houve identificação de aplicações ou recebimento de
recursos do Fundo Partidário (fls. 50 e 51).
Por fim, também não foi constatado o recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, ou de origem não identificada.
Os autos foram encaminhados ao MPE para emissão de parecer, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 61).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Ante o exposto, não tendo havido impugnação às contas apresentadas pelo Partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, e considerando a
manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, tenho como prestadas as contas, as quais encontram-se sem
quaisquer impropriedades, ou irregularidades capazes de comprometê-las.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, do município de Sede Nova/RS, na forma do art. 46, I da
Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais. Publique-se, registre-se e intimem-se, inclusive o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se
Crissiumal, 23 de outubro de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 35-20.2019.6.21.0092
REQUERIMENTO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Requerimento - de regularização de contas não prestadas - Eleições 2016
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : REPUBLICANOS - PRB DE ARROIO GRANDE (ADV(S) TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56.543)
RESPONSÁVEL(S) : FÁTIMA DENISE ALMEIDA RODRIGUES E ONILDA KRUGER NUNES (ADV(S) TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543)
Vistos e examinador os autos.
Trata-se de requerimento de regularização de contas relativo às Eleições de 2016, apresentado pelo Republicanos - PRB, do município de
Arroio Grande-RS.
As contas do partido, relativas às Eleições de 2016, foram julgadas como não prestadas em sentença exarada nos autos do processo nº 5630.2018.6.21.0092, cuja decisão transitou em julgado em 06/03/2019. Foi aplicada a penalidade de suspensão do recebimento das cotas do
Fundo Partidário até que fosse regularizada a omissão na prestação.
Recebido o requerimento, constatou-se que partido e os seus representantes encontram-se devidamente representados por
defensor constituído, com procuração juntada aos autos (fls. 04-06).
Publicado o EDITAL 15/2019 (fl. 10) no DEJERS n.º 195/2019, foi dada publicidade sobre a prestação de contas e abriu-se prazo de 03 dias
para impugnação. Transcorreu-se o prazo sem impugnação, conforme certidão de fl. 11.
Nas fls. 12-15, foram juntadas informações de ausência de extrato bancário e certidão de ausência recebimento de recursos do fundo
partidário.
Na análise técnica (fl. 18), a Unidade responsável pelo exame, ainda que constatando que o partido não abriu conta bancária, opinou pela
regularidade das matérias previstas na Resolução TSE n. 23.553/2017, uma vez consultado no sistema SPCE que o partido não recebeu
recursos do fundo partidário, não emitiu recibos eleitorais, tampouco recebeu recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
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O Ministério Público Eleitoral, na esteira da unidade técnica, também manifestou-se pela regularização da prestação de contas (fl.20).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os órgão partidários que tiveram suas contas julgadas como não prestadas em sede de decisório transitado em julgado podem requerer a
regularização da situação de inadimplência objetivando o levantamento das consequências decorrentes da omissão, conforme dispõe o inciso
II do § 1º do art. 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017, aplicável ao presente processo por se tratar de regra de direito processual.
“Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no §
2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.”
No caso em tela, o diretório municipal do REPUBLICANOS - PRB de Arroio Grande - cujas contas referentes às Eleições de 2016 já haviam
sido julgadas como não prestadas - requereu, mediante a apresentação das peças e demonstrativos pertinentes, a regularização da situação
de omissão.
Compulsando os autos, apesar da não abertura de conta bancária, não se constatou a existência de repasse ou distribuição de recursos do
fundo partidário durante o período eleitoral de 2016. No mesmo sentido, observou-se que não houve irregularidade ou impropriedade com
relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
Diante do exposto, DECLARO regularizada a omissão da prestação de contas das Eleições 2016 do Republicanos – PRB de Arroio
Grande/RS, nos termos do artigo 83, § 2º, b da Res. TSE 23.553/2017. Outrossim, DETERMINO O LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO DO
REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se o partido e os responsáveis, através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional, comunicando-os acerca da determinação do levantamento da
suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as comunicações e anotações de praxe.
Arroio Grande, 28 de outubro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 216-26.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : HERRIS DA SILVA MEDEIROS (ADV(S) CLAUDIO SERPA SILVA JUNIOR-OAB 51180)
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
Considerando o decurso do prazo definido no acordo de parcelamento firmado entre a parte exequente e o devedor, intime-se o executado
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os comprovantes de recolhimento das parcelas devidas, nos termos acordado na
audiência conciliatória realizada. Mantendo-se silente o devedor, encaminhem-se os autos à Advocacia-Geral da União para que, no mesmo
prazo, junte aos autos os comprovantes de recolhimento, comprove que repassou as instruções de emissão da GRU por e-mail ao executado
(conforme acordado em termo de audiência de fl. 54), ou requeira as demais medidas que julgar pertinentes.
Diligências legais.
Arroio Grande, 28 de outubro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 283-88.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : MARILEIA GONÇALVES MATTOZO (ADV(S) CLÁUDIO SERPA SILVA JÚNIOR-OAB 52180)
Vistos.
Considerando o acordo de parcelamento firmado entre as partes em audiência conciliatória, bem como a sua homologação judicial à fl. 65-67,
realizada em 13 de setembro de 2018;
Considerando a previsão de término do parcelamento apenas no ano de 2022;
Considerando o disposto no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil e no art. 773-A, §6º, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral; e
Considerando a Portaria Conjunta P-CRE/RS nº 03/2019, contendo as diretrizes para digitalização dos processos físicos que estiverem em
tramitação nas zonas eleitorais:
Determino o arquivamento dos presentes autos até a comprovação da quitação integral do débito por parte do devedor, facultada a
reativação mediante a apresentação de simples petição por qualquer das partes.
Intimem-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 28 de outubro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 203-27.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : OSCAR SCHUSTER NETO (ADV(S) CLAUDIO SERPA SILVA JUNIOR-OAB 51180)
Vistos.
Considerando o acordo de parcelamento firmado entre as partes às fls. 120-123, bem como a sua homologação judicial à fl. 124, realizada em
04 de julho de 2019;
Considerando a intimação, a ciência e a entrega da cópia do acordo de parcelamento ao devedor em cartório eleitoral, contendo os dados
informativos, sobretudo a obrigação da juntada dos comprovantes de pagamento pelo executado ao final do parcelamento, conforme certidão
de fl. 126;
Considerando a previsão de término do parcelamento para o mês de abril de 2020;
Considerando o disposto no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil e no art. 773-A, §6º, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral; e
Considerando a Portaria Conjunta P-CRE/RS nº 03/2019, contendo as diretrizes para digitalização dos processos físicos que estiverem em
tramitação nas zonas eleitorais:
Determino o arquivamento dos presentes autos até a comprovação da quitação integral do débito por parte do devedor, facultada a
reativação mediante a apresentação de simples petição por qualquer das partes.
Intimem-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 28 de outubro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-91.2015.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CARLA BEATRIZ VIANNA BRASIL-OAB 78735 E VANESSA DE ALBUQUERQUE GRILL-OAB
95246)
Vistos.
Considerando o acordo de parcelamento firmado entre as partes em audiência conciliatória, bem como a sua homologação judicial à fl. 252,
realizada em 27 de julho de 2017;
Considerando a intimação e a ciência do devedor acerca dos termos do acordo, sobretudo da obrigação da juntada periódica dos
comprovantes de pagamento pelo executado, conforme despacho de fl. 275;
Considerando a previsão de término do parcelamento apenas no ano de 2021;
Considerando o disposto no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil e no art. 773-A, §6º, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral; e
Considerando a Portaria Conjunta P-CRE/RS nº 03/2019, contendo as diretrizes para digitalização dos processos físicos que estiverem em
tramitação nas zonas eleitorais:
Determino o arquivamento dos presentes autos até a comprovação da quitação integral do débito por parte do devedor, facultada a
reativação mediante a apresentação de simples petição por qualquer das partes.
Intimem-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 28 de outubro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE

117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-66.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS-OAB 17684)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRE ROBERTO MULLER, EVANDRO WINDBERG E MATEUS FERNANDO OSTERKAMP (ADV(S) LUIZ PAULO
MORAIS MALAQUIAS-OAB 17684)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Não-Me-Toque/RS, relativa ao exercício
financeiro de 2018.
Foram juntados documentos (fls. 02-54 e 58).
Houve publicação de edital (fls. 63/64), nos termos do art. 31 da Resolução do TSE n° 23.546/2017.
Intimado nos termos do art. 31, § 1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo prosseguimento do
feito (fls. 66/66v).
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Foi colacionada documentação complementar pelos prestadores de contas (fl. 68) e certificado o transcurso in albis do prazo para impugnação
da prestação de contas (fl. 69).
No exame da prestação de contas, realizado em conformidade com a disposição processual do art. 35 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o
órgão técnico apontou impropriedades e irregularidades (fls. 70-75). Intimados (fl. 78), os interessados permaneceram silentes (fl. 78v).
Foi emitido parecer conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 79-83).
Após intimação do partido e de seus responsáveis (fl. 84-85), foi regularizada a representação processual (fl. 51 e 89), juntada declaração do
advogado, informando que seus serviços foram prestados de forma graciosa (fl. 88) e emitida nota explicativa acerca dos depósitos de origem
não identificada apontados pelo setor técnico (fl. 90).
A unidade técnica examinou a nova documentação colacionada pelos prestadores de contas e reconsiderou alguns apontamentos do parecer
de fls. 79-83, mas o posicionamento final manteve-se pela desaprovação das contas (fls. 91-94). Os autos foram com vista ao Ministério
Público Eleitoral, que se posicionou igualmente pela desaprovação das contas (fls. 96/97).
Concedido prazo para defesa, nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017 (fls. 99-100), os interessados emitiram nota explicativa
acerca do valor dos honorários contábeis e recolheram espontaneamente os valores apontados pelo setor técnico como sendo de origem não
identificada (fls. 103 e 105). Os documentos foram analisados pelo setor técnico, o qual reformulou algumas das conclusões registradas nas
fls. 79-83 e 91-94, permanecendo, todavia, o posicionamento pelo julgamento de desaprovação das contas (fls. 106-117).
Encerrada a instrução, os prestadores de contas não apresentaram alegações finais (fl. 110). O Ministério Público Eleitoral reiterou o parecer
emitido anteriormente (fl. 112).
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de
Não-Me-Toque/RS.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em 30/4/2018 (fl. 02), ocorrendo seu processamento de forma regular, consoante as
regras processuais da Resolução TSE nº 23.546/2017. Nesse sentido, o órgão técnico realizou o exame preliminar do art. 34, emitiu o relatório
de exame do art. 35, colacionou o parecer conclusivo do art. 36 e analisou toda a documentação complementar entregue pelos prestadores de
contas durante a tramitação processual, sendo assegurado ao partido o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa em todas as fases. As
partes processuais estão devidamente representadas por advogado, atendendo às novas do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Analisando a movimentação financeira propriamente dita, o posicionamento conclusivo do órgão técnico pela desaprovação das contas
constatou, nas fls. 79-83, 91-94 e 106/107, impropriedades e irregularidades que geram a desaprovação das contas, com a peculiaridade de
que o órgão partidário recolheu espontaneamente os valores referentes à sanção aplicável ao caso. Assim vejamos.
Quanto às impropriedades, constatou-se erro de digitação nas planilhas processuais do valor referente às despesas com serviço de
contabilidade, o qual não foi retificado pelos prestadores de contas no sistema SPCA. Além disso, houve comprovação de recebimento de
doação estimável em dinheiro na forma de prestação de serviços advocatícios, sem o respectivo registro contábil. Segundo o órgão técnico,
tais fatores não prejudicaram a lisura das contas, sendo possível classificá-los como erros formais, a ensejar apenas a ressalva nas contas.
Merece acolhida integral o posicionamento técnico quanto aos pontos descritos acima e quanto à respectiva consequência jurídica. Vale
ressaltar que as doações estimáveis em dinheiro, de bens ou serviços, estão disciplinadas no art. 4º, IV c/c art. 5º e no art. 9º da Resolução
TSE nº 23.546/2017. Em suma, tais dispositivos orientam que as doações estimáveis em dinheiro são consideradas “receita” do partido, e,
como tal, devem ser contabilizadas de forma que permita aferição de origem e de destinação. Ainda, devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado e comprovadas por instrumento de prestação de serviços. Já o conceito de “gasto partidário” vem explicitado no
art. 17 da Resolução TSE nº 23.546/2017: Constituem gastos partidários todas as despesas utilizadas pelo órgão do partido político para a sua
manutenção e consecução de seus objetivos e programas. Logo, fica claro que as despesas com advogado e contador estão abarcadas por
essa definição legal, e, assim, deverão ser escrituradas e contabilizadas.
Ultrapassadas as ponderações acerca das impropriedades, passo à análise da irregularidade de recebimento de recursos de origem não
identificada. Apontou-se a realização de 02 (dois) dos depósitos, totalizando R$ 460,00, sem a respectiva identificação dos doadores ou
contribuintes por meio de CPF, tendo sido registrado, em seu lugar, o número do CNPJ do próprio Diretório Municipal.
Os prestadores de contas explicam que, no momento da realização dos depósitos, o doador e presidente do partido, Sr. André Roberto Müller,
confundiu-se, inserindo o número do CNPJ da agremiação como identificador do depósito, em lugar de seu CPF. Disseram que não
há documentos comprobatórios da origem dos recursos, uma vez que o depósito foi feito em dinheiro. Por fim, o partido recolheu
espontaneamente o valor irregular ao Tesouro Nacional, corrigido e acrescido da multa prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
O argumento utilizado não pode ser aceito para efeito de sanar a irregularidade, assisntindo razão ao órgão técnico. O fato de constar o CNPJ
do partido em lugar do CPF do doador não pode ser classificado como mero erro formal, visto que impediu que a unidade técnica de atestar a
origem dos valores, levando-se em conta o fato, ainda, de que tais recursos foram recebidos por depósito direto de dinheiro em conta, e não
por intermédio de transferência eletrônica ou cheque, o que teria permitido a verificação de origem. Logo, a mera declaração de origem não
traz a certeza e a segurança que as normas sobre finanças e contabilidade partidária exigem.
Da mesma forma, em que pese tenha sido listado o nome e o CPF do alegado contribuinte no demostrativo de contribuições recebidas, isso
não supre a exigência legal dos depósitos identificados, não fornecendo, assim, certeza quanto à origem real dos créditos financeiros
recebidos pelo partido durante o exercício financeiro. Trata-se de documento produzido unilateralmente pelo partido, que não supre as
determinações dos arts. 7º, 8º e 13 da Resolução TSE nº 23.546/2017, os quais, de forma muito clara, exigem que as doações e contribuições
bancárias feitas aos partidos sejam identificadas com o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou
contribuinte. Vale esclarecer que o sentido de “identificação do CPF” não significa apenas citar, em planilha contábil, os nomes e números dos
CPFs. Conforme se depreende da redação do art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, a identificação do CPF deve ocorrer no
momento da efetivação da transação bancária, de forma que o CPF passe a ser espelhado no extrato bancário da conta partidária. O intuito é
fornecer, à Justiça Eleitoral, certeza quanto à origem real dos créditos financeiros recebidos pelo partido durante o exercício financeiro.
Assim, a forma pela qual os recursos foram arrecadados contraria o disposto nos arts. 7º e 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Tal
montante, apontado como irregular, conforme a análise técnica, representa 51,68% das recursos financeiros arrecadados no exercício
financeiro de 2018. No contexto desta prestação de contas, a irregularidade contaminou mais da metade do total de recursos recebidos no
exercício de 2018, cabendo a desaprovação das contas, pois a falha prejudicou a confiabilidade e o controle da movimentação financeira, não
sendo possível se falar em insignificância.
Consequentemente, nos termos do art. 13, parágrafo único c/c art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os valores constituem
recursos de origem não identificada que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Ainda, quanto às penalidades cominadas pela legislação
em caso de desaprovação, o art. 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017 prevê a devolução da importância apontada como irregular, acrescida
de multa de até 20%, a ser aplicada de forma razoável e proporcional, pelo período de 1 a 12 meses. Tal providência já foi adotada
espontaneamente pelo partido, o qual recolheu R$ 498,98 à União em 17/09/2019 (fl. 105).
ISSO POSTO, julgo DESAPROVADAS as contas do exercício 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Não-Me-Toque/RS,
com fulcro no art. 46, III, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Deixo de impôr o recolhimento do valor de R$ 460,00 ao Erário Público,
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acrescido dos consectários legais e da multa prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017, uma vez que o partido já adotou
espontaneamente essa providência em 17/09/2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional do partido sobre o inteiro teor da decisão (art. 60, I, a, da Resolução
TSE nº 23.546/2017).
Arquive-se.
Não-Me-Toque, 28 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-13.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) ALISON ROSADO PINHEIRO-OAB 101361)
RESPONSÁVEL(S) : JONAS MENDONÇA DA COSTA E LUCIA MARIA JORGE BRAVO (ADV(S) ALISON ROSADO PINHEIRO-OAB 101361)
Vistos e etc,
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Diretório Municipal do Progessistas de São José
do Norte.
Publicado Edital e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art.
32 da Lei nº 9.096/95 e art. 31 e §§, da Resolução TSE nº 23.546/2017, não houve impugnações.
A Unidade Técnica da Justiça Eleitoral, procedeu a análise financeira e emitiu o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 75/78).
Baixados os autos em diligência, o Partido apresentou a manifestação de fls. 83/111.
Sobreveio parecer conclusivo (fls. 116/117) pela aprovação da contas com ressalvas.
Na mesma linha, o Ministério Público Eleitoral, em seu Parecer, opinou pela aprovação das contas com ressalvas . (fls. 121)
Devidamente intimados, na forma de art. 38, da Resolução TSE nº 23.546/2017, fluiu o prazo sem apresentação de defesa (fl. 126).
Encerrada a instrução e aberto prazo para alegações finais, o Partido permanceu inerte (fls. 130).
Em parecer final, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas(fls. 132/133).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
Preliminarmente, verifico que os autos estão adequadamente instruídos, estando aptos para o julgamento, uma vez que observada a ampla
defesa e o direito ao contraditório das partes e observado o rito da prestação de contas.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
No caso dos autos, verifico que, conforme parecer de fls. 116/117, o Partido inobservou o regramento do artigo 7º da Resolução TSE
n.°23546/2017, o qual regulamenta a forma do recebimento das doações. No entanto, conforme a Unidade Técnica, tal inobservância não
prejudicou a análise da movimentação financeira, visto que, foi possível a identificação através dos comprovantes de depósito de fls. 52/55, e
dos recibos de doação de fls. 58/63.
Assim sendo, diante da ausência de prejuízo para a análise da movimentação financeira do Partido, a aprovação com ressalvas é medida que
se impõe.
Salienta-se, por fim, que o Partido, deverá observar e cumprir o regramento do artigo 7º, bem como, seguir fielmente a resolução, para os
proximos exercícios.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, acolho o Parecer do Ministério Público, e JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
PROGRESSISTAS - PP, de São José do Norte, do exercício financeiro de 2018, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Registre-se no sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
São José do Norte, 26 de outubro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE
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131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-14.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
RESPONSÁVEL(S) : ALCEU LUIS KONRAD E ANGELO MAURÍCIO ROCHA SOUZA
Vistos
I – RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas Anual do(a) DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD do município de Araricá/RS, relativo ao Exercício Financeiro 2018, conforme disposto no CAPÍTULO VI – DA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS da Res. nº. 23.546/17, que Regulamenta o disposto no Título III Das Finanças e
Contabilidade dos Partidos da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Frustradas as tentativas realizadas pelo Cartório (fls. 09-13) e através dos Oficiais de Justiça do TJ/RS (fls. 20-21), validei a notificação através
de Edital, nos termos do Inc. IV do art. 202 da CNJE. Designou-se então a intimação ao órgão estadual e nacional do partido para a suspensão
de repasse de novas cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal/comissão provisória omisso (fl. 33), nos termos do art. 30, inc. III, alínea
“a”.
Decretado a revelia das partes e a adoção dos procedimentos previstos no artigo 30, inc. IV, alíneas "a" e "b" da Res. TSE n. 23.546/2017 ,
juntou-se o extrato emitido pelo Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, informando a não existência de conta bancária vinculada ao
partido (fl. 30) e certificado, ainda, o não recebimento de recursos oriundos do fundo partidário (fl. 31).
Com Vistas o Ministério Público Eleitoral - MPE manifestou-se pela NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
Após, determinei a abertura de vista aos interessados, com base no art. 30, IV, alínea "e", transcorrendo o prazo sem qualquer manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. 23.546/17, estabeleceu os partidos políticos, em todas as esferas de direção, deverão apresentar suas prestações de contas
à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 de abril do ano subsequente.
A lei 13165/2015 (Altera as Leis n.s 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 Código Eleitoral) incluiu no parágrafo 4º do artigo 32 da referida norma, as seguintes exigências para as siglas que não movimentaram
recursos financeiros de qualquer ordem:
“Art. 32
O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
§ 2º A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela não exista, procede à afixação
dos mesmos no Cartório Eleitoral.
§ 3º (Revogado).
Redação dada pela Lei n. 13.165, de 2015
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.”
Registro que, tanto o Partido quanto seus responsáveis, foram regularmente notificados para regularizar as contas anuais, sem contudo haver
qualquer manifestação ou juntada da documentação exigida, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e aplicação de recursos.
DECIDO.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas anuais referentes ao exercício de 2018, do(a) DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD do município de Araricá/RS, forte nos termos 46, IV, “a” e “b” da Resolução
23.546/17, mantenho a suspensão ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, até que as contas sejam apresentadas. Deixo de
determinar a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal visto determinação do Supremo Tribunal Federal (na ADI n.
6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64 - Medida Cautelar parcialmente deferida), destacando a inexistência de
processo específico para a sanção imposta.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas da Justiça Eleitoral.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa.
Sapiranga, 27 de outubro de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
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134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 134ª Z.E.
PROCESSO Nº 108-60.2019.6.21.0134 - Protocolo 33.636/2019
AUTOR: JUSTIÇA ELEITORAL.
RÉU/ACUSADO: CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA ( Advogados: Samuel Menegon de Bona- OAB/RS110.397 e Marco Aurélio
Figueiredo Júnior, AOB n. 88.670.)
JUÍZA ELEITORAL: DRa. ANNIE KIER HERYNKOPF,
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL: DRa. DÉBORA REZENDE CARDOSO
De Ordem da MMa Juíza Eleitoral fica designado o dia 23.01.2020, às 15h10min para nova audiência.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 134ª ZONA ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 91-24.2019.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 24.435/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS:
Partido(s) : DEMOCRACIA CRISTÃ - DC.
Responsável(s) : MARCELO GARCIA DA SILVA e FABIANO MAROCCO
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Processo de Não Prestação de Contas Anual, referente ao Exercício 2018, pelo Partido da Democracia Cristã - DC.
Notificado para prestar as contas, o Partido permaneceu silente.
Foi determinada a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário e comunicação aos órgãos partidários hierarquicamente superiores
(fl. 08).
Solicitados os extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, verificou-se que o Partido não possui CNPJ cadastrado na base de dados da
Justiça Eleitoral e encontra-se suspenso (fl. 26).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, opinando pela não prestação das contas (fl. 32).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTA
As contas Partidárias Anuais, referentes ao exercício 2018, não foram apresentadas no prazo legal e o Partido embora devidamente notificado
para prestá-las, quedou-se inerte.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, declaro não prestadas as contas do Partido da Democracia Cristã, referente ao Exercício 2018, com fulcro no artigo 46, inciso IV,
alínea "a", da Resolução nº 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Canoas, 24 de outubro de 2019.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitora da 134ª Z.E.
NOTA DE EXPEDIENTE N.140/2019 - 134ª ZONA ELEITORAL
Processo Nº 109-45.2019.6.21.0134 Classe Pet
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS) PROTOCOLO: 34.741/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS: Partido(s) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL. Responsável(s) : ROBERTO SILVA DA ROCHA (Adv(s) Artur
Eduardo Jarzinski Alfaro-OAB/RS 80.493 e LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB/RS 49.740), NEREU CRISPIM (Adv(s) Artur Eduardo Jarzinski
Alfaro-OAB/RS 80.493, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB/RS 49.740 e Roberto da Silva Rocha-OAB/RS 48.572)
Rh.
Tendo em vista que a declaração de ausência de movimentação de recursos não está prevista na prestação de contas dos exercícios 2013 e
2014, intimem-se os responsáveis para que complementem a documentação faltante, disciplinada na Res. TSE 21.841/2004, no prazo de 20
dias.
Dil. Legais.
Em 24/10/2019.
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE. 139/2019 - 134ª ZONA ELEITORAL
Processo Nº 110-30.2019.6.21.0134 Classe Pet
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS) PROTOCOLO: 34.739/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS: Partido(s) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL. Responsável(s) : ROBERTO SILVA DA ROCHA (Adv(s) Artur
Eduardo Jarzinski Alfaro-OAB/RS 80.493 e LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB/RS 49.740), NEREU CRISPIM (Adv(s) Artur Eduardo Jarzinski
Alfaro-OAB/RS 80.493, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB/RS 49.740 e Roberto da Silva Rocha-OAB/RS 48.572)
Rh.
Tendo em vista que a declaração de ausência de movimentação de recursos não está prevista na prestação de contas dos exercícios 2013 e
2014, intimem-se os responsáveis para que complementem a documentação faltante, disciplinada na Res. TSE 21.841/2004, no prazo de 20
dias.
Dil. Legais.
Em 24/10/2019.
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE

138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 325/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-97.2019.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Domingos do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) LUIZ CARLOS DALLAMARIA-OAB 35417)
RESPONSÁVEL(S) : MARISTELA FINATTO FERRO E MARIELE BENVEGNU (ADV(S) LUIZ CARLOS DALLAMARIA-OAB 35417)
Vistos.
A unidade técnica (fls. 99-102) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 105, frente e verso) apresentaram parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas do Partido dos Trabalhadores do município de São Domingos do Sul.
Intimado, o partido político manifestou-se informando que:
Consta no Parecer do Ministério Público afirmações equivocadas que serão esclarecidas, conforme segue:
1) Na fl. 105 consta que o Partido político obteve receita de R$988,35, sendo R$84,50 de origem não identificada.
A importância de R$84,50 tem como origem a Doação do Diretório Nacional que ocorreu em duas datas distintas, sendo R$19,63, no dia
04/07/2018 e R$64,81, no dia 19/12/2018, conforme já informado no relatório que se encontra na fl. 86 dos autos e destacado com “marca
texto”.
2) Ainda na fl. 105 consta que a importância de R$5.230,00 “não houve a identificação dos beneficiários”.
a) A importância de 230,00 o beneficiário foi o Bassi Combustível, Nota Fiscal de Nº 17610 e foi pago através do cheque de nº 08, e está
demonstrado na fl. 92;
b) A importância do R$1.800,00 tem como beneficiário GLT – TUR Transportes e o pagamento foi através do cheque de nº 09 e está
demonstrado na fl. 93;
c) A importância de R$ 3.200 o beneficiário é Vitor Tramontina, conforme Nota Fiscal de nº 1957105, e foi pago através do cheque que nº 10
que se encontra na fl. 94;
Esclarece que nos anos anteriores (2017 e 2018) a contadora era a mesma e fez o mesmo procedimento que está sendo realizado nesta
oportunidade e as contas foram aprovadas.
Do Exposto, requer a junta e aprovação das contas, pois não há ilegalidades e as dúvidas foram esclarecidas.
Com efeito, consoante bem registrado nos pareceres apresentados pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, houve ingresso de
recursos financeiros identificados com o CNPJ do próprio partido (diretório nacional), no montante de R$ 84,50 (oitenta e quatro reais e
cinquenta centavos). A identificação do partido como doador/contribuinte no extrato bancário não é informação válida, tendo em vista que
inviabiliza conhecer a real origem do recurso (doador originário). No sistema SPCA também não houve identificação do doador originário,
consoante relatório expedido pela própria agremiação partidária (fls. 88 e 110).
Considera-se, assim, o valor de R$ 84,50 como recurso de origem não identificada. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no
art. 13 da Res. TSE n. 23.546/2017 sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU), nos termos do art. 14 da Res. TSE n. 23.546/17.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:
Prestação de contas. Candidato. (…) Persistência de irregularidade insanável, ainda que concedida mais de uma oportunidade para retificação
dos dados informados. Arrecadação de recursos de origem não identificada. Valores recebidos mediante doações realizadas pelo comitê
financeiro onde consta como doador originário o diretório estadual partidário. Necessidade da identificação da pessoa física da qual realmente
procede o valor, ainda que o recurso seja proveniente de contribuição de filiado, já que a verba, quando repassada pelo partido político às
campanhas eleitorais, assume a condição de doação. Previsão normativa determinando que o prestador indique o CPF ou CNPJ do doador
originário dos repasses realizados por partidos, comitês e campanhas de outros candidatos. (…) Ausente a discriminação do doador originário,
não há como se aferir a legitimidade do repasse, devendo o recurso de origem não identificada ser transferido ao Tesouro Nacional.
Desaprova-se a prestação quando apresentada de forma a impossibilitar a fiscalização das fontes de recursos de campanha, comprometendo
a sua transparência. Desaprovação. (Prestação de Contas n 169862, ACÓRDÃO de 03/12/2014, Relator(aqwe) DRA. GISELE ANNE VIEIRA
DE AZAMBUJA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 222, Data 05/12/2014, Página 15).
No presente caso, o partido político deve se adequar à legislação eleitoral e informar o doador originário do recurso, consoante anteriormente
apontado pela unidade técnica no exame das contas (fls. 79-81), no parecer conclusivo (fls. 99-102) e pelo Ministério Público Eleitoral no
parecer conclusivo (fls. 105, frente e verso).
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Ademais, consoante previsto no art. 18 da Res. TSE n. 23.546/2017, 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, operações não demonstradadas nos extratos
bancários (fls. 13-24 e 77). A partir disso, a unidade técnica apontou que não foram apresentados documentos fiscais idôneos, mas que no
sistema SPCA, o partido realizou a discriminação das despesas.
Intimada, a agremiação optou por juntar as informações incluídas no SPCA (fls. 86-94 e 110) e não apresentou documentos fiscais idôneos,
consoante referido pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral.
Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do partido político e seus responsáveis,
pelo DEJERS, para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias:
a) informe o doador originário do recurso oriundo do Diretório Nacional do Partido Político, inclusive no sistema SPCA, considerando que houve
ingresso de recursos financeiros identificados com o CNPJ do próprio partido (diretório nacional), no montante de R$ 84,50 (oitenta e quatro
reais e cinquenta centavos), sob pena de ser determinado o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 14 da Res. TSE n. 23.546/17.
b) apresente os documentos fiscais idôneos que identifiquem os beneficiários nas seguintes operações financeiras: a) Janeiro (fl. 13) realizados 2 (dois) saques eletrônicos no valor total de R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais); b) Maio (fl. 17) - realizada a compensação de 1
(um) cheque no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos) reais.
Intimem-se.
Diligências legais.
Após, voltem conclusos para sentença.
Casca, 25 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 326/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-52.2019.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Nova Araçá
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) CILANA LOLATTO VIECILLI-OAB 73620 E TATIANA MEZZOMO
CASTELI-OAB 79.262)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS DAMINI E OSCAR JOSE BERGOZZA (ADV(S) CILANA LOLATTO VIECILLI-OAB 73620)
Vistos.
O partido político obteve receita de fonte vedada no valor de R$ 40,08 (quarenta reais e oito centavos), consoante apontado pela unidade
técnica e o Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, o recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 12 da Res. TSE n. 23.546/2017 sujeita o órgão partidário a recolher
o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 14 da Res. TSE n. 23.546/17.
Intimada, a agremiação partidária manifestou-se (fl. 100) informando que "referente ao recolhimento do montante de origem vedada, o partido
fica à disposição para recolhimento".
Ante o exposto, determino a intimação da agremiação partidária para que recolha o montante de R$ 40,08 (quarenta reais e oito centavos)
ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 14 da Res. TSE n. 23.546/17, no prazo de 5
(cinco) dias.
Intimem-se.
Diligências legais.
Após, voltem conclusos para sentença.
Casca, 25 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE

155ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 155ª ZE/RS
Processo: AP – 132-30.2016.6.21.0155
Protocolo: 138.066/2016
Espécie: AP – AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Cleonice Maria Poletto da Silva, Jorge Miguel Vieira Leal, Mauro Francisco Soares Fraga e Neiva Maria Moura, João Olmiro Leal de
Oliveira, Valdemar Ângelo Valentini, Osmar Camargo
Advs: Amélia de Bortoli Keller OAB/RS 60819, Elisa de Bortoli Keller Ceolin OAB/RS 87110, Jucelaine Maria Zucolotto Keller OAB/RS 57243,
Rogério de Bortoli Keller OAB/RS 29238, Paula Siebeneichler Rocha Martini OAB/RS 69036, Arlindo Fritzen OAB/RS 42959, Telmo Elemar
Ramos Alves OAB/RS 64.144.
SENTENÇA
I – RELATÓRIO.
ALINE CASSIANE BULLÉ DE VARGAS JARDIM, CLEONICE MARIA POLETTO DA SILVA, JAQUELINO DOS ANJOS JARDIM DE VARGAS,
JOÃO OLMIRO LEAL DE OLIVEIRA, JORDÃO DORNELLES DOS REIS, JORGE MIGUEL VIEIRA LEAL, MAURO FRANCISCO SOARES
FRAGA, NEIVA MARIA MOURA, OSMAR CAMARGO, SABRINA CORREA, SALVADOR VALDIR BUENO e VALDEMAR ANGELO
VALENTINI, já qualificados, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incursos nas sanções do artigo 299 do Código Eleitoral, em
razão dos seguintes fatos:
“1º Fato:
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Entre julho e setembro de 2012, em dias e horário não esclarecidos nos autos, na Rua Fidelis Fontana, nº 531, Município de Jóia, a
denunciada SABRINA CORREA, na condição de eleitora no Município de Jóia, solicitou ao candidato José Roberto Zucolotto Moura (na época
candidato a prefeito pela Coligação “União Cristã e Trabalhista” formada pelos Partidos PDT e PSC), um trabalho junto ao Poder Executivo em
troca de dar o seu voto e o do esposo ao candidato José Roberto Zucolotto Moura.
Na ocasião, a denunciada SABRINA CORREA recebeu a visita do candidato José Roberto Zucolotto Moura, o qual prometeu um emprego à
eleitora caso o marido desta, Jordão Dornelles dos Reis, ajudasse na campanha eleitoral e em troca ainda dos votos da família ao ora
candidato. A denunciada aceitou a proposta do candidato.
O candidato José Roberto Zucolotto Moura foi eleito e a denunciada foi agraciada com um cargo em comissão de auxiliar especial na
Secretaria de Saúde, no período de 01/02/2013 a 23/09/2013 (fl. 96) e de 06/01/2014 a 06/08/2014 (fl. 98), quando na verdade realiza
atividades simples de limpeza/faxina.
2º Fato:
Entre agosto e setembro de 2012, em dias e horário não suficientemente esclarecidos nos autos, na Rua Fidelis Fontana, nº 531, Município de
Jóia, as denunciadas NEIVA MARIA MOURA (atual primeira dama) e CLEONICE MARIA POLETTO DA SILVA, em comunhão de esforços e
conjugação de vontades, prometeram à eleitora SABRINA CORREA um emprego junto à prefeitura de Jóia para obter o voto de Sabrina e de
seu esposo JORDÃO DORNELLES DOS REIS ao candidato José Roberto Zucolotto Moura.
Na ocasião, as denunciadas foram até a casa da eleitora e prometeram à SABRINA CORREA um emprego junto à Prefeitura, solicitando que
colocasse também uma placa do candidato José Roberto Zucolotto Moura no pátio da casa e votasse no mesmo nas eleições municipais de
2012.
A denunciada NEIVA MARIA MOURA é esposa do então candidato José Roberto Zucolotto Moura e a acusada CLEONICE MARIA POLETTO
DA SILVA foi cabo eleitoral do referido candidato tanto que foi nomeada como Secretária de Saúde em sua gestão.
O candidato José Roberto Zucolotto Moura foi eleito e SABRINA CORREA foi agraciada com um cargo em comissão de auxiliar especial na
Secretaria de Saúde, no período de 01/02/2013 a 23/09/2013 (fl. 96) e de 06/01/2014 a 06/08/2014 (fl. 98).
3º Fato:
Entre julho e setembro de 2012, em dia e horário não esclarecidos nos autos, no Município de Jóia, os denunciados JAQUELINO DOS ANJOS
JARDIM DE VARGAS e ALINE CASSIANE BULLÉ DE VARGAS JARDIM, na condição de eleitores, solicitaram ao candidato José Roberto
Zucolotto Moura, na época candidato à majoritária pela Coligação “União Cristã e Trabalhista” (formada pelos Partidos PDT e PSC), um
trabalho junto ao Poder Executivo em troca de dar o seu voto ao candidato José Roberto Zucolotto Moura nas eleições municipais de 2012.
Na ocasião, os denunciados receberam a visita do candidato José Roberto Zucolotto Moura, o qual prometeu um emprego aos eleitores caso
ajudassem na campanha eleitoral e em troca dos votos dos eleitores ao ora candidato.
O candidato José Roberto Zucolotto Moura foi eleito e a denunciada ALINE CASSIANE BULLÉ DE VARGAS JARDIM foi agraciada com um
cargo em comissão de auxiliar especial na Secretaria de Administração no período de 01/04/2014 a 06/08/2014 (fl. 97) em troca do apoio
prestado.
JAQUELINO DOS ANJOS JARDIM DE VARGAS também trabalhou ativamente na campanha política do candidato José Roberto Zucolotto
Moura, tanto que consta em sua prestação de contas (fl. 121).
4º Fato:
Entre agosto e setembro de 2012, em dia e horário não esclarecidos nos autos, no bairro Cohab, Município de Jóia, os denunciados JORDÃO
DORNELLES DOS REIS e MAURO FRANCISCO SOARES FRAGA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, na condição de
apoiadores do candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura (pela Coligação “União Cristã e Trabalhista”, formada pelos Partidos PDT
e PSC), ofertaram dádiva ilícita ao eleitor Osmar Camargo em troca de votos deste e de sua família ao ora candidato.
Na ocasião, os denunciados Jordão Dornelles dos Reis e Mauro Francisco Soares Fraga foram até a casa do eleitor Osmar Camargo para lhe
entregar um rancho, a mando do candidato José Roberto Zucolotto Moura, momento em que pediram o voto do eleitor ao candidato José
Roberto Zucolotto Moura, entregaram o rancho (gêneros alimentícios), santinhos e, ainda, prometeram emprego a Osmar Camargo na
Prefeitura em troca dos votos da família do eleitor.
O denunciado MAURO FRANCISCO SOARES FRAGA também concorreu a vereador na referida eleição, conforme documento da fl. 122, pela
mesma coligação que o candidato José Roberto Zucolotto Moura.
5º Fato:
Nas mesmas circunstâncias e no local descrito no 5º Fato, o denunciado OSMAR CAMARGO recebeu vantagem, com o fim de dar seu voto ao
candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura.
Na ocasião, o denunciado aceitou a proposta de Jordão Dornelles dos Reis e Mauro Francisco Soares Fraga, apoiadores e cabos eleitorais do
candidato José Roberto Zucolotto Moura, recebendo o rancho e prometendo votar no candidato José Roberto Zucolotto Moura nas eleições
municipais de 2012.
6º Fato:
No mês de setembro de 2012, em dia e horário não esclarecidos nos autos, no Assentamento Ceres, Município de Jóia, os denunciados
JORDÃO DORNELLES DOS REIS e JORGE LEAL, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, na condição de apoiadores do
candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura (pela Coligação “União Cristã e Trabalhista”, formada pelos Partidos PDT e PSC),
ofertaram dádiva ilícita ao eleitor Salvador Valdir Bueno para conseguir o seu voto ao candidato José Roberto Zucolotto Moura nas eleições
municipais de 2012.
Na ocasião, os denunciados Jordão Dornelles dos Reis e Jorge Leal, atendendo ordens do candidato José Roberto Zucolotto Moura, foram até
a casa do eleitor Salvador Valdir Bueno e lhe deram R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, em troca do eleitor votar (bem como sua família)
no candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura nas eleições de 2012.
7º Fato:
Nas mesmas circunstâncias e no local descrito no 7º Fato, o denunciado SALVADOR VALDIR BUENO recebeu vantagem, com o fim de dar
seu voto ao candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura.
Na ocasião, o denunciado aceitou a proposta de Jordão Dornelles dos Reis e Jorge Leal, cabos eleitorais do candidato José Roberto Zucolotto
Moura, recebendo R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro em troca do seu voto e de sua família ao ora candidato José Roberto Zucolotto
Moura nas eleições municipais de 2012.
8º Fato:
Entre agosto e setembro de 2012, em dia e horário não esclarecidos nos autos, no Município de Jóia, os denunciados JORDÃO DORNELLES
DOS REIS e VALDEMAR ANGELO VALENTINI, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, na condição de apoiadores do
candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura (Coligação “União Cristã e Trabalhista”, formada pelos Partidos PDT e PSC) ofertaram
dádiva ilícita ao eleitor João Olmiro Leal de Oliveira, em troca do seu voto ao ora candidato.
Na ocasião, os denunciados Jordão Dornelles dos Reis e Valdemar Angelo Valentini, atendendo ordens do candidato José Roberto Zucolotto
Moura, foram até a casa do eleitor João Olmiro Leal de Oliveira e lhe entregaram dois pneus de carro em troca deste votar no candidato José
Roberto Zucolotto Moura nas eleições municipais de 2012.
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9º Fato:
Nas mesmas circunstâncias e no local descrito no 9º Fato, o denunciado JOÃO OLMIRO LEAL DE OLIVEIRA recebeu vantagem, com o fim de
dar seu voto ao candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura nas eleições municipais de 2012.
Na ocasião, o denunciado aceitou a proposta dos cabos eleitorais do candidato José Roberto Zucolotto Moura, Jordão Dornelles dos Reis e
Valdemar Angelo Valentini, recebendo dois pneus de carro em troca de votar no candidato Zé Roberto mas eleições municipais de 2012.”
A denúncia foi recebida em 06/10/2016 (fl. 139).
Os denunciados foram citados (fls. 155, 158, 161, 164, 185, 167, 170, 173, 246, 176, 179 e 182).
Realizada audiência para oferta de Suspensão Condicional do Processo, sendo o benefício aceito por Aline Cassiane Bullé de Vargas Jardim
(fl. 191), Jaquelino dos Anjos Jardim de Vargas (fl. 193), Salvador Jardim Bueno (fl. 194), Sabrina Correa (fl. 199), razão pela qual o feito foi
cindido em relação a estes.
Os denunciados apresentaram defesa prévia (fls. 257/260, 220/223, 227/230, 234/236, 272/275, 214/216, 207/209 e 205/206), das quais o
Ministério Público se manifestou (fls. 277, 244, 277 e 212).
Durante a instrução, foram ouvidas 19 testemunhas/informantes (CD de fls. 375 e 420), bem como foi postulada a instauração de incidente de
insanidade mental referente ao réu Jordão Dornelles dos Reis (fls. 385/386), o que foi deferido por este Juízo (fl. 430).
Realizado o interrogatório dos denunciados (CD de fl. 475 e 618).
Determinada a suspensão do feito, bem como a degravação dos depoimentos colhidos em Juízo (fl. 495), as quais foram juntadas às fls.
496/549.
Acostado aos autos cópia do laudo psiquiátrico legal nº 52.567, oriundo do Instituto Psiquiátrico Forense e realizado nos autos do processo nº
07-19.2017.6.21.0155 (fls. 553/556).
Determinada a cisão dos autos em relação ao réu Jordão Dornelles dos Reis, ante a constatação de sua inimputabilidade superveniente.
Certificados os antecedentes criminais dos denunciados.
Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da ação quanto aos fatos 4, 5, 6, 8 e 9 e a
improcedência quanto aos demais (fls. 645/653).
As defesas, por sua vez, apresentaram alegações finais às fls. 655/658, 660/663 e 667/670, postulando, em síntese, a absolvição dos
acusados ante a insuficiência probatória.
Noticiado o óbito do denunciado Jorge Leal Miguel Silveira (fls. 672/673).
Por fim, vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Não há preliminares a analisar.
Sendo assim, passo à análise individual dos fatos narrados na exordial acusatória.
FATO 02:
No mérito, quanto ao fato 02, tenho que o pedido condenatório é improcedente. Com efeito, as rés foram denunciadas como incursas nas
sanções do artigo 299 do Código Eleitoral, porque no:
“2º Fato:
Entre agosto e setembro de 2012, em dias e horário não suficientemente esclarecidos nos autos, na Rua Fidelis Fontana, nº 531, Município de
Jóia, as denunciadas NEIVA MARIA MOURA (atual primeira dama) e CLEONICE MARIA POLETTO DA SILVA, em comunhão de esforços e
conjugação de vontades, prometeram à eleitora SABRINA CORREA um emprego junto à prefeitura de Jóia para obter o voto de Sabrina e de
seu esposo JORDÃO DORNELLES DOS REIS ao candidato José Roberto Zucolotto Moura.
Na ocasião, as denunciadas foram até a casa da eleitora e prometeram à SABRINA CORREA um emprego junto à Prefeitura, solicitando que
colocasse também uma placa do candidato José Roberto Zucolotto Moura no pátio da casa e votasse no mesmo nas eleições municipais de
2012.
A denunciada NEIVA MARIA MOURA é esposa do então candidato José Roberto Zucolotto Moura e a acusada CLEONICE MARIA POLETTO
DA SILVA foi cabo eleitoral do referido candidato tanto que foi nomeada como Secretária de Saúde em sua gestão.
O candidato José Roberto Zucolotto Moura foi eleito e SABRINA CORREA foi agraciada com um cargo em comissão de auxiliar especial na
Secretaria de Saúde, no período de 01/02/2013 a 23/09/2013 (fl. 96) e de 06/01/2014 a 06/08/2014 (fl. 98).”
O crime do artigo 299 do Código Eleitoral tem a seguinte redação:
“Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita”.
Sobre o enquadramento na conduta descrita no art. 299, Suzana de Camargo Gomes leciona (em Crimes Eleitorais. 4ª ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2012, p. 237):
(…) Verifica-se, portanto, que o crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral contém norma que incrimina ambas as modalidades de
corrupção eleitoral, sendo que assim já foi reconhecido pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, quando num julgamento foi
enfatizado que a infração resulta caracterizada sob a modalidade ativa, com as ações de “dar, oferecer ou prometer, e a passiva – solicitar ou
receber, em qualquer das hipóteses para obter ou dar o voto ou prometer abstenção (Precedentes: HC 177, rel. Min. Pertence, HC 233, rel.
Min. Jardin, e Rec. 10.962, rel. Min. Andrada)”.
O delito do artigo 299 do Código Eleitoral, portanto, é crime formal, ou seja, prescinde da consumação do resultado naturalístico previsto no
tipo para a sua consumação, bastando, para isso, a conduta do agente.
Pois bem. Compulsando a prova carreada nos autos tenho que a mesma não se mostra suficientemente esclarecedora para um decreto
condenatório, remanescendo dúvidas acerca de sua efetiva materialidade.
Neste sentido, ouvida na fase investigatória, Sabrina Correa afirmou que por intermédio de Zé Roberto conseguiu um emprego na prefeitura
em troca de seu voto (fl. 11). Da mesma forma, quando ouvida no Ministério Público (fl. 84), referiu que “se recorda que foi no período da
campanha de 2012 que o prefeito Zucolotto foi na casa da declarante e na frente do meu esposo (Jordão Dornelles dos Reis) pediu que Jordão
ajudasse na campanha […] e em troca ele arrumaria um emprego pra mim na limpeza da prefeitura […].”
Outrossim, em Juízo (CD da fl. 375), Sabrina disse que Cleonice e Neiva realmente estiveram em sua casa, mas não lhe prometeram
emprego, apenas foram confirmar se a placa de campanha havia sido retirada. Que seu esposo trabalhou na campanha de 2012, sendo que o
mesmo visitava as casas, bem como era cabo eleitoral do candidato Jorge Leal. Que Zucolotto lhe prometeu um emprego, bem como que
chegou a trabalhar na prefeitura por um ano e pouco, na limpeza. Que após as eleições foram falar com Zé Roberto. Confirmou os fatos
relatados nos Termos de Declarações de fls. 11 e 84. Que Jordão não recebeu pagamento, que ajudou na campanha de Zucolotto em razão
do emprego. Ainda, que Jordão não estava em tratamento, sendo que foi diagnosticado com esquizofrenia de 2015 “para cá”, bem como foi
interditado.
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A testemunha Juliana dos Anjos Silva, em Juízo (CD da fl. 375), aduziu que foi convidada para fazer parte da equipe da Secretaria de Saúde,
sendo que não foi em troca de nenhum favor. Que após um ano e pouco foi demitida, em 2014, e voltou em 2015. Disse que conheceu Sabrina
melhor após começar no cargo, pois marcava consultas para a família, inclusive psiquiatras para Jordão. Que Jordão se mostrava alterado,
não queria esperar em filas. Que Sabrina fazia a limpeza da SMS.
A testemunha Jucelaine Brum Dinardi, em Juízo (CD da fl. 375), referiu que trabalha na prefeitura, aduzindo que uma vez Jordão foi até a
prefeitura pedindo que arrumassem brasilites de sua casa e, quando informado que não era competência da prefeitura, este puxou uma faca, e
seus filhos pequenos o seguraram. Que Sabrina trabalhou na prefeitura, na limpeza, mas não permaneceu toda gestão de Zucolotto.
As demais testemunhas ouvidas nada souberam acrescentar acerca dos fatos.
A ré Cleonice Maria Poletto da Silva, por ocasião de seu interrogatório (CD da fl. 472), disse que realmente fez uma visita junto com Neiva à
casa de Sabrina, mas não prometeram nada, sendo que inclusive o próprio prefeito dizia que não era para prometer nada. Que passou a ser
Secretária de Saúde após as eleições. Aduziu que a contratação de Sabrina ocorreu do seguinte modo: Edson Pedrolo, que era o Secretário
da Administração, ligou perguntando se precisava de alguém para ajudar na higienização e limpeza, sendo que efetivamente precisavam,
então ficou de encaminhar uma pessoa para trabalhar. Que não sabia quem seria a pessoa, bem como não fez a contratação.
Do mesmo modo, a denunciada Neiva Maria Moura, quando interrogada (CD da fl. 472), referiu que foi visitar junto com Cleonice a casa de
Sabrina, mas que a visita era normal, do mesmo modo como foram visitados todos os eleitores da cidade. Que a mesma tinha uma placa de Zé
Roberto, bem como apoiava Waldir Ceolin. Que como já eram do mesmo partido nem pediram votos, pois só faziam campanha para prefeito.
Que eram proibidas de fazer qualquer tipo de promessa, e não sabe quem contratou a mesma para o cargo em comissão. Que Jordão não
participava das reuniões, pois só ia o pessoal mais ligado no executivo.
O réu Jordão Dornelles dos Reis, quando interrogado (CD da fl. 472), apresentou dificuldades em responder perguntas sobre sua vida pessoal
(idade, filhos, etc.). Declarou que está recebendo benefício, não sabendo precisar exatamente o valor, aduzindo que Sabrina pega o valor.
Disse que está tomando oito tipos de remédio e que seu filho lhe dá os medicamentos, pois ele sabe a hora de tomar. Disse que não lembra de
seu advogado, nem recorda de todas as audiências.
De ser ressaltado que o testemunho de Jordão Dornelles dos Reis, tanto o realizado na fase investigatória, quanto o da fase judicial, não deve
ser acolhido. O laudo acostado aos autos mostra que o mesmo é acometido por transtorno esquizoafetivo – F25 (fls. 553/556), tipo depressivo
e que tem suas funções psíquicas afetadas como memória, atenção capacidade de abstração (capacidade abstrata de refletir sobre os dados
de realidade), sensopercepção (presença de alucinações auditivas), pensamento (ideias delirantes niilistas e de ruína). Sendo assim, não
havendo certeza sobre seu estado de saúde no momento em que prestou suas declarações nestes autos, inviável avaliar seu testemunho
como fundamento único para reconhecer a veracidade do alegado pela acusação.
Ademais, cediço que em favor dos acusados milita a presunção constitucional de inocência, do que resulta, dentre outras implicações, a
fixação do ônus probatório ao órgão acusatório e determina que o édito coercitivo seja baseado na prova cabal da ocorrência do fato.
Sobreleva notar, ainda, que os indícios e presunções são admitidos em doutrina e jurisprudência como elementos de convicção, integrantes do
sistema probatório. É patente o entendimento segundo o qual a quantidade e sucessão de indícios é suficiente para embasar o convencimento
pelo reconhecimento da prática delitiva, sendo oportuno lembrar a visão de Mittermaier1 de que a confiança no espírito do julgador vai
crescendo à medida que o número maior de testemunhas e indícios vai coincidindo nos detalhes mais insignificantes.
A prova penal suficiente, nesse contexto, a dar substrato ao convencimento condenatório não se confunde com prova irrefutável ou
insofismável, à luz da verdadeira quimera que se configura a busca pela famigerada “verdade real”. A tarefa investigativa materializada no
processo penal busca inegavelmente a reconstrução de um fato pretérito, na qual, em sua própria essência, há verdadeiras imperfeições que
impossibilitam que essa tarefa, ao seu final, não esteja eivada por certo grau de incerteza. Em verdade, o que se exige para a condenação é
que essa dubiedade não seja de tal ordem a ponto de se tornar insuperável. A prova apta, portanto, a determinar o decreto condenatório é
aquela em que o inventário das razões a embasar a tese acusatória predomina flagrantemente em relação àqueles argumentos que poderiam
dar substrato à tese defensiva, de modo a dotar o juízo de valor acerca da materialidade e autoria do delito de razoabilidade em nível
acentuado. É preciso, em outras palavras, que a demonstração aponte, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do agente.
A questão foi bem analisada por Carnelutti, quando faz a distinção entre juízo de probabilidade e juízo de possibilidade. Auri Lopes Jr2. citando
o eminente autor italiano refere:
“(...) Segundo CARNELUTTI, existe possibilidade em lugar de probabilidade quando as razões favoráveis ou contrárias à hipótese são
equivalentes. O juízo de possibilidade prescinde de afirmação de um predomínio das razões positivas sobre as razões negativas ou viceversa.
Para o indiciamento seria suficiente um juízo de possibilidade, posto que no curso do processo deve o Ministério Público provar de forma
plena, absoluta, a culpabilidade do réu. Já a para a denúncia ou queixa ser recebida, entendemos que deve existir probabilidade do alegado. A
sentença deve sempre refletir um juízo de certeza jurídica (na verdade, um auto grau de probabilidade) para que possa o réu ser condenado
(....)” – grifou meus.
De sorte que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul esposa entendimento no sentido de que: “ […] para a
prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção
do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em
arbítrio.” (Apelação Criminal, Nº 70082554213, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado
em: 18-09-2019). Grifos e omissis meus.
Logo, é de se concluir que a prova carreada ao feito não é hábil e suficiente para embasar um decreto condenatório, pois não restaram
esclarecidas as condutas descritas na exordial acusatória.
Nesse norte, conquanto alguns indícios apontem que as rés tenham praticado os fatos descritos na denúncia, para um decreto condenatório
não bastam indícios, são necessárias provas firmes e cabais acerca da existência do fato e de sua autoria e, não existindo provas concretas
acerca da autoria, devem estas serem absolvidas, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
FATOS 04 E 05:
No que concerne ao 04º e 05º fatos narrados na denúncia, tenho que o pedido condenatório também improcede. Os réus Jordão, Mauro e
Osmar foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 299 do Código Eleitoral, porque no:
“4º Fato:
Entre agosto e setembro de 2012, em dia e horário não esclarecidos nos autos, no bairro Cohab, Município de Jóia, os denunciados JORDÃO
DORNELLES DOS REIS e MAURO FRANCISCO SOARES FRAGA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, na condição de
apoiadores do candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura (pela Coligação “União Cristã e Trabalhista”, formada pelos Partidos PDT
e PSC), ofertaram dádiva ilícita ao eleitor Osmar Camargo em troca de votos deste e de sua família ao ora candidato.
Na ocasião, os denunciados Jordão Dornelles dos Reis e Mauro Francisco Soares Fraga foram até a casa do eleitor Osmar Camargo para lhe
entregar um rancho, a mando do candidato José Roberto Zucolotto Moura, momento em que pediram o voto do eleitor ao candidato José
Roberto Zucolotto Moura, entregaram o rancho (gêneros alimentícios), santinhos e, ainda, prometeram emprego a Osmar Camargo na
Prefeitura em troca dos votos da família do eleitor.
O denunciado MAURO FRANCISCO SOARES FRAGA também concorreu a vereador na referida eleição, conforme documento da fl. 122, pela
mesma coligação que o candidato José Roberto Zucolotto Moura.
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5º Fato:
Nas mesmas circunstâncias e no local descrito no 5º Fato, o denunciado OSMAR CAMARGO recebeu vantagem, com o fim de dar seu voto ao
candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura.
Na ocasião, o denunciado aceitou a proposta de Jordão Dornelles dos Reis e Mauro Francisco Soares Fraga, apoiadores e cabos eleitorais do
candidato José Roberto Zucolotto Moura, recebendo o rancho e prometendo votar no candidato José Roberto Zucolotto Moura nas eleições
municipais de 2012.”
Há que se salientar, primeiramente, que quando ao acusado Jordão Dornelles dos Reis o feito foi cindido, uma vez que nos autos do incidente
para apuração de insanidade mental foi constatada sua inimputabilidade superveniente.
Pois bem. O crime do artigo 299 do Código Eleitoral tem a seguinte redação:
“Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita”.
Sobre o enquadramento na conduta descrita no art. 299, Suzana de Camargo Gomes leciona (em Crimes Eleitorais. 4ª ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2012, p. 237):
(…) Verifica-se, portanto, que o crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral contém norma que incrimina ambas as modalidades de
corrupção eleitoral, sendo que assim já foi reconhecido pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, quando num julgamento foi
enfatizado que a infração resulta caracterizada sob a modalidade ativa, com as ações de “dar, oferecer ou prometer, e a passiva – solicitar ou
receber, em qualquer das hipóteses para obter ou dar o voto ou prometer abstenção (Precedentes: HC 177, rel. Min. Pertence, HC 233, rel.
Min. Jardin, e Rec. 10.962, rel. Min. Andrada)”.
O delito do artigo 299 do Código Eleitoral, portanto, é crime formal, ou seja, prescinde da consumação do resultado naturalístico previsto no
tipo para a sua consumação, bastando, para isso, a conduta do agente.
Compulsando a prova carreada nos autos, tenho que a mesma não se mostra suficientemente esclarecedora para um decreto condenatório,
remanescendo dúvidas acerca de sua efetiva materialidade.
Neste sentido, a testemunha Valdori Nunes Marques, em Juízo (CD da fl. 375), questionado, disse não saber nada sobre os fatos. que não tem
conhecimento de que Mauro e Jorge Leal tenham oferecido alguma coisa para eleitores, nem que Osmar tenha recebido algo em troca de
votos.
A testemunha Neri Dorneles Ferreira, em Juízo (CD da fl. 375), disse ser vizinho de frente de Osmar Camargo e acha este não fez campanha
para nenhum candidato, pois não viu nada.
A testemunha Orlando Jorge Franco de Oliveira aduziu em Juízo (CD da fl. 375) que morava perto da casa de Osmar Camargo, sendo que não
viu o mesmo receber visita de candidatos, nem receber algo em troca de votos.
As demais testemunhas ouvidas nada souberam acrescentar acerca dos fatos.
Por conseguinte, o réu Mauro Francisco Soares Fraga, por ocasião de seu interrogatório (CD da fl. 472), declarou que os fatos não são
verdadeiros, uma vez que não entregaram rancho, bem como Jordão não foi junto na casa de Osmar. Que Jordão participou da campanha,
mas apenas fiscalizava durante a noite, sendo que fazia campanha para Jorge Leal. Ainda, que não sabe se Jordão recebia algo em troca.
Aduziu que em algumas noites Jordão lhe acompanhou nas fiscalizações, mas não pagou nenhuma quantia para ele. Ainda, que acha que
Jordão falou isso para ter alguma vantagem. Que na época Jordão não aparentava ter problemas de saúde, mas que soube que um ano e
meio depois ficou doente.
O réu Osmar Camargo, quando interrogado (CD da fl. 472), referiu que os fatos não aconteceram, sendo que Jordão nunca foi na sua casa.
Que Mauro até foi pedir votos, mas ficou uns cinco minutos e saiu, nem entrou na casa, não oferecendo anda em troca de votos. Que acha que
Jordão falou isso porque quer se aposentar e está se “fazendo de louco”, aduzindo que “isso é uma calúnia”.
O réu Jordão Dornelles dos Reis, quando interrogado (CD da fl. 472), apresentou dificuldades em responder perguntas sobre sua vida pessoal
(idade, filhos, etc.). Declarou que está recebendo benefício, não sabendo precisar exatamente o valor, aduzindo que Sabrina pega o valor.
Disse que está tomando oito tipos de remédio e que seu filho lhe dá os medicamentos, pois ele sabe a hora de tomar. Disse que não lembra de
seu advogado, nem recorda de todas as audiências.
Ressalto que o testemunho de Jordão Dornelles dos Reis, tanto o realizado na fase investigatória, quanto o da fase judicial, não deve ser
acolhido. O laudo acostado aos autos mostra que o mesmo é acometido por transtorno esquizoafetivo – F25 (fls. 553/556), tipo depressivo e
que tem suas funções psíquicas afetadas como memória, atenção capacidade de abstração (capacidade abstrata de refletir sobre os dados de
realidade), sensopercepção (presença de alucinações auditivas), pensamento (ideias delirantes niilistas e de ruína). Sendo assim, não
havendo certeza sobre seu estado de saúde no momento em que prestou suas declarações nestes autos, inviável avaliar seu testemunho
como fundamento único para reconhecer a veracidade do alegado pela acusação.
Destarte, cediço que em favor dos acusados milita a presunção constitucional de inocência, do que resulta, dentre outras implicações, a
fixação do ônus probatório ao órgão acusatório e determina que o édito coercitivo seja baseado na prova cabal da ocorrência do fato.
Sobreleva notar, ainda, que os indícios e presunções são admitidos em doutrina e jurisprudência como elementos de convicção, integrantes do
sistema probatório. É patente o entendimento segundo o qual a quantidade e sucessão de indícios é suficiente para embasar o convencimento
pelo reconhecimento da prática delitiva, sendo oportuno lembrar a visão de Mittermaier3 de que a confiança no espírito do julgador vai
crescendo à medida que o número maior de testemunhas e indícios vai coincidindo nos detalhes mais insignificantes.
A prova penal suficiente, nesse contexto, a dar substrato ao convencimento condenatório não se confunde com prova irrefutável ou
insofismável, à luz da verdadeira quimera que se configura a busca pela famigerada “verdade real”. A tarefa investigativa materializada no
processo penal busca inegavelmente a reconstrução de um fato pretérito, na qual, em sua própria essência, há verdadeiras imperfeições que
impossibilitam que essa tarefa, ao seu final, não esteja eivada por certo grau de incerteza. Em verdade, o que se exige para a condenação é
que essa dubiedade não seja de tal ordem a ponto de se tornar insuperável. A prova apta, portanto, a determinar o decreto condenatório é
aquela em que o inventário das razões a embasar a tese acusatória predomina flagrantemente em relação àqueles argumentos que poderiam
dar substrato à tese defensiva, de modo a dotar o juízo de valor acerca da materialidade e autoria do delito de razoabilidade em nível
acentuado. É preciso, em outras palavras, que a demonstração aponte, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do agente.
A questão foi bem analisada por Carnelutti, quando faz a distinção entre juízo de probabilidade e juízo de possibilidade. Auri Lopes Jr4. citando
o eminente autor italiano refere:
“(...) Segundo CARNELUTTI, existe possibilidade em lugar de probabilidade quando as razões favoráveis ou contrárias à hipótese são
equivalentes. O juízo de possibilidade prescinde de afirmação de um predomínio das razões positivas sobre as razões negativas ou viceversa.
Para o indiciamento seria suficiente um juízo de possibilidade, posto que no curso do processo deve o Ministério Público provar de forma
plena, absoluta, a culpabilidade do réu. Já a para a denúncia ou queixa ser recebida, entendemos que deve existir probabilidade do alegado. A
sentença deve sempre refletir um juízo de certeza jurídica (na verdade, um auto grau de probabilidade) para que possa o réu ser condenado
(....)” – grifou meus.
De sorte que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul esposa entendimento no sentido de que: “ […] para a
prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção
do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em
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arbítrio.” (Apelação Criminal, Nº 70082554213, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado
em: 18-09-2019). Grifos e omissis meus.
Logo, é de se concluir que a prova colhida não é hábil e suficiente para embasar um decreto condenatório, pois não restaram esclarecidas as
condutas descritas na exordial acusatória.
Nesse norte, conquanto alguns indícios apontem que os réus tenham praticado os fatos descritos na denúncia, para um decreto condenatório
não bastam indícios, são necessárias provas firmes e cabais acerca da existência do fato e de sua autoria e, não existindo provas concretas
acerca da autoria, devem os réus serem absolvidos, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
FATO 06:
Quanto ao fato 06, verifica-se que os réus Jordão e Jorge foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 299 do Código Eleitoral,
porque no:
“6º Fato:
No mês de setembro de 2012, em dia e horário não esclarecidos nos autos, no Assentamento Ceres, Município de Jóia, os denunciados
JORDÃO DORNELLES DOS REIS e JORGE LEAL, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, na condição de apoiadores do
candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura (pela Coligação “União Cristã e Trabalhista”, formada pelos Partidos PDT e PSC),
ofertaram dádiva ilícita ao eleitor Salvador Valdir Bueno para conseguir o seu voto ao candidato José Roberto Zucolotto Moura nas eleições
municipais de 2012.
Na ocasião, os denunciados Jordão Dornelles dos Reis e Jorge Leal, atendendo ordens do candidato José Roberto Zucolotto Moura, foram até
a casa do eleitor Salvador Valdir Bueno e lhe deram R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, em troca do eleitor votar (bem como sua família)
no candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura nas eleições de 2012.”
O crime do artigo 299 do Código Eleitoral tem a seguinte redação:
“Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita”.
No que se refere ao acusado Jordão Dornelles dos Reis, verifica-se que o feito foi cindido, uma vez que nos autos do incidente para apuração
de insanidade mental foi constatada sua inimputabilidade superveniente.
Não obstante, quanto ao denunciado Jorge Miguel Vieira Leal, constata-se que o mesmo veio a óbito no mês de agosto do corrente ano,
conforme informado às fls. 672/673, devendo o feito ser extinto em relação a este.
FATOS 08 E 09:
Finalmente, quanto aos fatos 08 e 09 narrados na peça acusatória, os pedidos condenatórios improcedem. Desta feita, verifica-se que os réus
Jordão, Valdemar e João Olmiro foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 299 do Código Eleitoral, porque no:
“8º Fato:
Entre agosto e setembro de 2012, em dia e horário não esclarecidos nos autos, no Município de Jóia, os denunciados JORDÃO DORNELLES
DOS REIS e VALDEMAR ANGELO VALENTINI, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, na condição de apoiadores do
candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura (Coligação “União Cristã e Trabalhista”, formada pelos Partidos PDT e PSC) ofertaram
dádiva ilícita ao eleitor João Olmiro Leal de Oliveira, em troca do seu voto ao ora candidato.
Na ocasião, os denunciados Jordão Dornelles dos Reis e Valdemar Angelo Valentini, atendendo ordens do candidato José Roberto Zucolotto
Moura, foram até a casa do eleitor João Olmiro Leal de Oliveira e lhe entregaram dois pneus de carro em troca deste votar no candidato José
Roberto Zucolotto Moura nas eleições municipais de 2012.
9º Fato:
Nas mesmas circunstâncias e no local descrito no 9º Fato, o denunciado JOÃO OLMIRO LEAL DE OLIVEIRA recebeu vantagem, com o fim de
dar seu voto ao candidato à majoritária José Roberto Zucolotto Moura nas eleições municipais de 2012.
Na ocasião, o denunciado aceitou a proposta dos cabos eleitorais do candidato José Roberto Zucolotto Moura, Jordão Dornelles dos Reis e
Valdemar Angelo Valentini, recebendo dois pneus de carro em troca de votar no candidato Zé Roberto mas eleições municipais de 2012.”
Quando ao acusado Jordão Dornelles dos Reis há que se salientar que o feito foi cindido, uma vez que nos autos do incidente para apuração
de insanidade mental foi constatada sua inimputabilidade superveniente.
Pois bem. O crime do artigo 299 do Código Eleitoral tem a seguinte redação:
“Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita”.
Sobre o enquadramento na conduta descrita no art. 299, Suzana de Camargo Gomes leciona (em Crimes Eleitorais. 4ª ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2012, p. 237):
(…) Verifica-se, portanto, que o crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral contém norma que incrimina ambas as modalidades de
corrupção eleitoral, sendo que assim já foi reconhecido pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, quando num julgamento foi
enfatizado que a infração resulta caracterizada sob a modalidade ativa, com as ações de “dar, oferecer ou prometer, e a passiva – solicitar ou
receber, em qualquer das hipóteses para obter ou dar o voto ou prometer abstenção (Precedentes: HC 177, rel. Min. Pertence, HC 233, rel.
Min. Jardin, e Rec. 10.962, rel. Min. Andrada)”.
O delito do artigo 299 do Código Eleitoral, portanto, é crime formal, ou seja, prescinde da consumação do resultado naturalístico previsto no
tipo para a sua consumação, bastando, para isso, a conduta do agente.
Dito isto, compulsando a prova carreada nos autos, tenho que a mesma não se mostra suficientemente esclarecedora para um decreto
condenatório, remanescendo dúvidas acerca de sua efetiva materialidade.
As testemunhas Edson Antônio Pedrolo, Oneide José Sassi e João Waltair dos Reis Carneiros, em Juízo (CD da fl. 375), referiram que o
denunciado Valdemar Ângelo Valentini era do partido contrário ao de Jordão.
A testemunha Lígia Valéria Bernardi, em Juízo (CD da fl. 375), declarou que apoiou “Zé Machado”, juntamente com Valdemar Angelo Valentini,
sendo que Jordão apoiou Zé Roberto. Que não sabe se João Olmiro Leal possuía partido.
A testemunha Roni Augustinho Selle, quando questionado em Juízo (CD da fl. 375), referiu que acha que Valdemar Valentini não apoiou
Zucolotto, pois era do partido contrário. Aduziu que teve problemas com Jordão, sendo que o mesmo inclusive o ameaçou de morte. Disse que
Jordão tem frequentes desentendimentos com vizinhos, “Jordão é um cara que inferniza a vida de todo mundo”. Ainda, que sabe que este
conseguiu até um atestado de loucura, mas em compensação anda pela cidade dirigindo o seu carro.
As demais testemunhas ouvidas nada souberam acrescentar acerca dos fatos.
O réu João Olmiro Leal de Oliveira, quando interrogado (CD da fl. 472), declarou que Jordão nunca esteve em sua casa. Que Valdemar
Valentini vai, é seu vizinho, mas era do partido contrário, apoiava Zé Machado, sendo que Jordão, pelo que sabe, apoiou Zé Roberto, não
havendo razões para lhe oferecer pneus. Que nunca lhe prometeram nada, nem sabe porque Jordão disse isso.
O réu Valdemar Angelo Valentini, por ocasião de seu interrogatório (CD da fl. 472), disse que os fatos são mentira, pois é filiado e fez
campanha para o partido contrário, de Zé Machado, bem como nunca esteve com Jordão na casa de João Olmiro, que é seu vizinho. Que

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

Porto Alegre, Terça-feira, 29 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 203, Página: 61

acha que Jordão falou isso porque é mentiroso, que “não tem nada de louco”. Que acha que Jordão queria “se parar de doido” para se
aposentar. “Que essa mentira não tem pé nem cabeça”.
O réu Jordão Dornelles dos Reis, quando interrogado (CD da fl. 472), apresentou dificuldades em responder perguntas sobre sua vida pessoal
(idade, filhos, etc.). Declarou que está recebendo benefício, não sabendo precisar exatamente o valor, aduzindo que Sabrina pega o valor.
Disse que está tomando oito tipos de remédio e que seu filho lhe dá os medicamentos, pois ele sabe a hora de tomar. Disse que não lembra de
seu advogado, nem recorda de todas as audiências.
Ressalto que o testemunho de Jordão Dornelles dos Reis, tanto o realizado na fase investigatória, quanto o da fase judicial, não deve ser
acolhido. O laudo acostado aos autos mostra que o mesmo é acometido por transtorno esquizoafetivo – F25 (fls. 553/556), tipo depressivo e
que tem suas funções psíquicas afetadas como memória, atenção capacidade de abstração (capacidade abstrata de refletir sobre os dados de
realidade), sensopercepção (presença de alucinações auditivas), pensamento (ideias delirantes niilistas e de ruína). Sendo assim, não
havendo certeza sobre seu estado de saúde no momento em que prestou suas declarações nestes autos, inviável avaliar seu testemunho
como fundamento único para reconhecer a veracidade do alegado pela acusação.
Por sua vez, cediço que em favor dos acusados milita a presunção constitucional de inocência, do que resulta, dentre outras implicações, a
fixação do ônus probatório ao órgão acusatório e determina que o édito coercitivo seja baseado na prova cabal da ocorrência do fato.
Sobreleva notar, ainda, que os indícios e presunções são admitidos em doutrina e jurisprudência como elementos de convicção, integrantes do
sistema probatório. É patente o entendimento segundo o qual a quantidade e sucessão de indícios é suficiente para embasar o convencimento
pelo reconhecimento da prática delitiva, sendo oportuno lembrar a visão de Mittermaier5 de que a confiança no espírito do julgador vai
crescendo à medida que o número maior de testemunhas e indícios vai coincidindo nos detalhes mais insignificantes.
A prova penal suficiente, nesse contexto, a dar substrato ao convencimento condenatório não se confunde com prova irrefutável ou
insofismável, à luz da verdadeira quimera que se configura a busca pela famigerada “verdade real”. A tarefa investigativa materializada no
processo penal busca inegavelmente a reconstrução de um fato pretérito, na qual, em sua própria essência, há verdadeiras imperfeições que
impossibilitam que essa tarefa, ao seu final, não esteja eivada por certo grau de incerteza. Em verdade, o que se exige para a condenação é
que essa dubiedade não seja de tal ordem a ponto de se tornar insuperável. A prova apta, portanto, a determinar o decreto condenatório é
aquela em que o inventário das razões a embasar a tese acusatória predomina flagrantemente em relação àqueles argumentos que poderiam
dar substrato à tese defensiva, de modo a dotar o juízo de valor acerca da materialidade e autoria do delito de razoabilidade em nível
acentuado. É preciso, em outras palavras, que a demonstração aponte, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do agente.
A questão foi bem analisada por Carnelutti, quando faz a distinção entre juízo de probabilidade e juízo de possibilidade. Auri Lopes Jr6. citando
o eminente autor italiano refere:
“(...) Segundo CARNELUTTI, existe possibilidade em lugar de probabilidade quando as razões favoráveis ou contrárias à hipótese são
equivalentes. O juízo de possibilidade prescinde de afirmação de um predomínio das razões positivas sobre as razões negativas ou viceversa.
Para o indiciamento seria suficiente um juízo de possibilidade, posto que no curso do processo deve o Ministério Público provar de forma
plena, absoluta, a culpabilidade do réu. Já a para a denúncia ou queixa ser recebida, entendemos que deve existir probabilidade do alegado. A
sentença deve sempre refletir um juízo de certeza jurídica (na verdade, um auto grau de probabilidade) para que possa o réu ser condenado
(....)” – grifou meus.
De sorte que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul esposa entendimento no sentido de que: “ […] para a
prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção
do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em
arbítrio.” (Apelação Criminal, Nº 70082554213, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado
em: 18-09-2019). Grifos e omissis meus.
Logo, é de se concluir que a prova colhida não é hábil e suficiente para embasar um decreto condenatório, pois não restaram esclarecidas as
condutas descritas na exordial acusatória.
Ademais, é de se ressaltar que os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos pelos réus foram uníssonos no sentido de que o réu
Valdemar Angelo Valentini fazia campanha para o partido contrário, de “Zé Machado”, não havendo, desta forma, razões para oferecer
vantagem em troca de votos para “Zé Roberto”.
Por conseguinte, conquanto alguns indícios apontem que os réus tenham praticado os fatos descritos na denúncia, para um decreto
condenatório não bastam indícios, são necessárias provas firmes e cabais acerca da existência do fato e de sua autoria e, não existindo provas
concretas acerca da autoria, devem os réus serem absolvidos, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
III – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia desta ação penal para: ABSOLVER os acusados CLEONICE
MARIA POLETTO DA SILVA, JOÃO OLMIRO LEAL DE OLIVEIRA, MAURO FRANCISCO SOARES FRAGA, NEIVA MARIA MOURA, OSMAR
CAMARGO e VALDEMAR ANGELO VALENTINI das imputações descritas na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP; e
EXTINGUIR o feito com relação a JORGE MIGUEL VIEIRA LEAL, com fundamento no art. 107, I, do CP.
Custas pelo Estado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oficie-se ao Cartório de Registros de Pessoas Naturais solicitando a certidão de óbito de Jorge Miguel Vieira Leal.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Augusto Pestana, 22 de outubro de 2019.
Rodrigo Kern Faria,
Juiz de Direito.
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