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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0600234-75.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600234-75.2019.6.21.0000 - Passo do Sobrado - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE PASSO DO SOBRADO
Advogados do(a) REQUERENTE: MOISES LUCCHESE MENDES - RS88445, CESAR DIMITRIUS GUELSO - RS95791, NATHAN RITZEL
DOS SANTOS - RS97313
REQUERIDO: LISANETE TERESINHA DE MELO
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDRE EMILIO PEREIRA LINCK - RS73503, GABRIELA DE MONTE BACCAR PILZ - RS79257
Vistos.
LISETE TERESINHA DE MELO opõe embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (ID 4504433) em face do acórdão, relatado
pelo eminente Des. Eleitoral Substituto Miguel Antônio Silveira Ramos, que, com fundamento na desfiliação partidária sem justa causa,
decretou a perda do cargo eletivo de vereadora do município de Passo do Sobrado ocupado pela recorrente (ID 4451433).
A embargante sustenta que a decisão é omissa, pois deixou de enfrentar a tese suscitada em alegações finais defensivas de que o não
comparecimento por parte do partido requerente à audiência de instrução e julgamento deve caracterizar abandono de causa ou falta de
interesse de agir. Além disso, afirma que a fundamentação do acórdão padece de obscuridade no tocante à análise do argumento de
inviabilidade do convívio partidário. Ao final, postula o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeitos infringentes para julgar
improcedente a ação, bem como o prequestionamento dos dispositivos mencionados no recurso.
Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, determino a intimação da parte embargada para apresentar, querendo, contrarrazões no
prazo de 3 (três) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Rafael Da Cás Maffini,
Relator.
PROCESSO 0602631-44.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602631-44.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROBERTO FANTINEL DEPUTADO ESTADUAL, ROBERTO FANTINEL
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL SGANZERLA - RS87744, MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARIANA STEINMETZ RS91425, MARILUZ COSTA - RS103396
Vistos.
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal exarou parecer conclusivo indicando a existência de dívida de campanha no
montante de R$ 780,00, referente a duas despesas não quitadas até a apresentação das contas. Apontou, igualmente, que não foram
apresentadas pelo candidato as informações e documentos exigidos no art. 35, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/17, atinentes à
assunção de débitos de campanha pelo órgão partidário (ID 3695483).
Após, o candidato, espontaneamente, apresentou documentos e esclarecimentos sobre a falha em questão (IDs 3739833 e 3882883).
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral, a fim de averiguar a origem das receitas eventualmente utilizadas na quitação de
débitos após as eleições, requereu, com fulcro nos arts. 36 e 47 da Resolução TSE n. 23.553/17, a conversão do julgamento em diligência, de
modo a confirmar junto aos credores se já tiveram seus créditos satisfeitos, ou não, e caso estejam pendentes, que medidas pretendem adotar
para implementar as cobranças (ID 3882933).
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É o breve relatório.
Decido.
A diligência requerida pela Procuradoria Regional Eleitoral encontra amparo no art. 47 da Resolução TSE n. 23.553/17:
Art. 47. A autoridade judicial pode, a qualquer tempo, mediante provocação ou de ofício, determinar a realização de diligências para verificação
da regularidade e efetiva realização dos gastos informados pelos partidos políticos ou candidatos.
§ 1º Para apuração da veracidade dos gastos eleitorais, a autoridade judicial, mediante provocação do Ministério Público ou de qualquer
partido político, coligação ou candidato, pode determinar, em decisão fundamentada:
I - a apresentação de provas aptas pelos respectivos fornecedores para demonstrar a prestação de serviços ou a entrega dos bens
contratados;
II - a realização de busca e apreensão, exibição de documentos e demais medidas antecipatórias de produção de prova admitidas pela
legislação;
III - a quebra do sigilo bancário e fiscal do fornecedor e/ou de terceiros envolvidos.
§ 2º Independentemente da adoção das medidas previstas neste artigo, enquanto não apreciadas as contas finais do partido político ou do
candidato, a autoridade judicial poderá intimá-lo a comprovar a realização dos gastos de campanha por meio de documentos e provas
idôneas.
Contudo, no caso dos autos, entendo desnecessário o procedimento requerido pelo Parquet Eleitoral, porquanto a comprovação de que os
fornecedores tiveram ou não seu crédito satisfeito é irrelevante para o deslinde do apontamento.
Consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o processo de prestação de contas tem cognição limitada, restringindo-se às
informações declaradas pelo candidato e àquelas fornecidas pelo órgão técnico por aplicação regular dos procedimentos de exame, como se
verifica pela seguinte ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PARTIDO SOCIAL LIBERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...).
II - OBJETO E LIMITES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
2. A análise das prestações de contas está limitada à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como
daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise documental,
exame de registros e cruzamento e confirmação de dados, por meio de procedimento de circularização, cujo fim é a confirmação das receitas e
despesas declaradas.
3. Os processos de prestação de contas não se prestam à realização de investigações aprofundadas de fatos que possam caracterizar abuso
de poder ou outros ilícitos eleitorais, para os quais há instrumentos próprios na legislação eleitoral, nos quais se pode desenvolver ampla
dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.
4. Realizadas diligências de circularização, as respostas apresentadas não indicam omissão de despesas por parte da campanha do candidato
eleito Jair Messias Bolsonaro.
(...).
(TSE; PC 0601225-70.2018.6.00.0000, Rel. Min Luís Roberto Barroso, julgado em 04.12.2018)
Nessa linha, despicienda a diligência para aferir se houve o efetivo pagamento das contratações informadas. Isso porque o candidato
espontaneamente declarou as despesas como dívidas de campanha pendentes, nos termos do art. 56, inc. I, al. "h", da Resolução TSE n.
23.553/2018, não havendo indícios mínimos que ponham dúvidas sobre a veracidade desta afirmação.
Ademais, a finalidade das medidas previstas no art. 47 da Resolução TSE 23.553/2018 é aferir se as compras e os serviços informados pelos
candidatos foram efetivamente entregues e prestados pelos fornecedores, e não se foram adimplidas as obrigações assumidas.
Na mesma linha, menciono as decisões monocráticas proferidas pelos eminentes Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos, PC n.
0602351-73.2018.6.21.0000, DJE de 08.08.2019, e Des. Eleitoral Gerson Fischmann, PC n. 0602899-98.2018.6.21.0000, DJE de 04.09.2019,
que indeferiram idênticos pedidos formulados pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Outrossim, constato que está pendente de análise pelo órgão técnico a derradeira manifestação do prestador sobre as irregularidades
relatadas no parecer técnico conclusivo.
Com efeito, o relatório de exame preliminar, dentre outras falhas, apontou que as contas omitiram duas despesas contraídas pelo candidato
com pessoas jurídicas, apuradas mediante informações dos órgãos fazendários a respeito de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha (ID 2937633).
Em sequência, em parecer conclusivo, o órgão técnico indicou que, apesar da juntada de declarações dos fornecedores (ID 3211833 e
3211983), as despesas permaneceram sem registro nas contas retificadoras. Adicionalmente, anotou que não foram cumpridos os requisitos
exigidos pelo art. 35 da Resolução TSE n. 23.553/17 para o caso de dívida de campanha (ID 3695483).
Conforme se observa, o apontamento atinente à dívida de campanha não constou expressa e especificamente delineado no relatório
preliminar, sendo inovação trazida pelo parecer conclusivo.
Quanto ao ponto, a Resolução TSE n. 23.553/17, compatibilizando-se com o princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10º do CPC, é
expressa em garantir ao interessado a oportunidade de manifestação sobre as falhas indicadas na análise contábil, as quais devem ser
identificadas de forma específica e individualizada, com menção às providências capazes de superar os apontamentos. Com este escopo,
relaciono os seguintes dispositivos:
Art. 72. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações
adicionais, bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
(...)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá privilegiar a oportunidade de o interessado sanar,
tempestivamente e quando possível, as irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada as
providências a serem adotadas e seu escopo.
(...).
Art. 75. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada.
Tendo em vista que o prestador, de forma espontânea, acostou aos autos a resposta ao parecer conclusivo, acompanhada de novos
documentos, desnecessária a renovação do ato.
Cumpre, assim, a remessa dos autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria para a avaliação técnica dos esclarecimentos e elementos
apresentados pelo candidato.
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Ante o exposto:
a) indefiro o requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral para a realização de diligências complementares junto aos credores declarados
pelo candidato;
b) determino a remessa dos autos ao órgão técnico deste Tribunal para a análise dos documentos juntados pelo prestador de contas após a
emissão do parecer técnico conclusivo.
Retornados os autos, dê-se nova vista à Procuradoria Regional Eleitoral, para parecer.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Rafael Da Cás Maffini,
Relator.
PROCESSO 0600779-48.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600779-48.2019.6.21.0000 - Santa Cruz do Sul - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SANTA CRUZ DO SUL
Advogados do(a) REQUERENTE: SANDRO EDUARDO GROODERS - RS97069, GUILHERME VALENTINI - RS54207, ANTONIO KRAIDE
KRETZMANN - RS90055, CRISTHIAN HOMERO GROFF - RS95877, MARIA CRISTINA BECKER DE CARVALHO - RS89821, KELLEN
ELOISA DOS SANTOS - RS88596, FABIANE MAURA HUNNIG CONSALTER - RS105034A, ANGELINE KREMER GRANDO - RS110255,
ELISA SANTINI SERAFIM - RS92113, MARCO ANTONIO BORBA - RS23680, ANA PAULA MEDINA KONZEN - RS55671, GUILHERME
FLORES KLAFKE - RS98806, DANIELA FOIATO MICHEL - RS112342
REQUERIDO: GUIOMAR ISABEL ROSSINI MACHADO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE SANTA CRUZ DO SUL
Vistos.
O Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Santa Cruz do Sul opõem embargos de declaração (ID 4431383) contra a decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial da Ação de Decretação de Perda do Cargo Eletivo por Infidelidade Partidária, e, consequentemente, extinguiu o feito
sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva e na carência de interesse de agir (ID 4306983).
Em suas razões, a embargante alega que a decisão é omissa em relação ao argumento de que a demanda não objetiva especificamente a
perda do mandato eletivo, mas o reconhecimento da situação de infidelidade partidária, de modo a evitar que a trânsfuga venha a ocupar a
cadeira pertencente ao partido. Ressalta que o fundamento da pretensão baseia-se, por analogia, no art. 1º, § 2º, da Resolução TSE n.
22.610/07 e cita precedente do STF no sentido de que a perda do direito de precedência na hipótese de vagas de suplência é matéria de
competência da Justiça Eleitoral. Ademais, sustenta que a decisão incorre em contradição, pois é inequívoco o interesse de agir do
embargante. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, sanando a omissão e a contradição referidas e atribuindo-lhe efeitos infringentes,
para afastar a extinção sem resolução de mérito e dar regular processamento ao feito.
É o breve relatório.
Decido.
Tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos contra decisão monocrático deste Relator, igualmente, decido o recurso de
forma unipessoal, a teor do que prescreve o art. 1.024, § 2º, do CPC: "Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de
relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente".
Os embargos são regulares, tempestivos e comportam conhecimento.
No mérito, não se vislumbra na decisão embargada qualquer dos vícios previstos no art. 1.024 do CPC, ensejadores de integração ou correção
por via do recurso.
O indeferimento da petição inicial foi devidamente fundamento na ausência de condições para o manejo da presente ação, prevista no art. 1º
da Resolução TSE n. 22.610/07.
A ilegitimidade passiva do suplente partidário que não titulariza mandato é evidente e constou suficientemente enfrentada como requisito
indissociável ao exercício da pretensão deduzida, conforme ilustra o seguinte trecho do decisum:
Com efeito, a Justiça Eleitoral só pode decretar a perda de mandato do eleito que tomar posse do cargo para o qual concorreu. Note-se que a
Resolução TSE n. 22.610/07, que disciplina a espécie processual, sempre se refere ao "mandatário que se desfiliou" (art. 1º, § 3º, e art. 4º) ou
ao "mandatário eleito" (art. 13º), descabendo seu manejo contra o suplente que se desfilia sem a assunção definitiva da vaga.
Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que "a partir da data da posse do suplente no cargo eletivo, esse passa a ter legitimidade
para sofrer a ação de perda de cargo eletivo, correndo, desse marco, o prazo de 30 dias para o ajuizamento da medida pelo partido, nos
termos do § 2º do art. 1º da Resolução TSE n. 22.610/07" (CTA n 8502, Relator Des. Federal João Batista Pinto Silveira, acórdão de
11/10/2017, DEJERS de 16/10/2017).
Assim, somente o parlamentar detentor de mandato é legitimado para responder as ações relativas à perda do cargo por infidelidade partidária,
conforme já se posicionou o TSE:
REPRESENTAÇÃO. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE. DESFILlAÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA.
SUBSTITUIÇÃO. LICENÇA. INTERESSE. DECADÊNCIA. ART. 1º, § 2º. RESOLUÇÃO-TSE N° 22.610/2007.
1. A disciplina da Resolução-TSE 22.610/2007 não é aplicável aos suplentes que se desligam do partido pelo qual foram eleitos, pois estes não
exercem mandato eletivo. Tratar-se-ia, portanto, de questão interna corporis. (Cta 1.679/DF, Rel. Min. Arnaldo Versiani, no mesmo sentido, o
RO 2.275/RJ, Rel. Min. Marcelo Ribeiro e a RP 1.399/SP, de minha relatoria).
[...]
(TSE, Petição nº 2979, Acórdão de 02/02/2010, Relator(a) Min. FELIX FISCHER, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data
26/02/2010, Página 218) Grifei.
Dessa forma, não se apresenta a alegada omissão.
Em relação à ausência de interesse de agir, igualmente, não se constata contradição no decisum.
Com efeito, o interesse de agir aqui aduzido relaciona-se à temporariedade das substituições exercidas, de tamanha brevidade que incapaz de
afastar a precaridade das assunções ou conferir legitimidade passiva à suplente, conforme bem constou na decisão embargada:
Portanto, embora assumindo o cargo de forma temporária, não há interesse de agir quando o suplente exerceu o cargo por curto interregno e,
ao final deste, restituiu o mandato ao titular.
A esse respeito, transcreve-se a seguinte ementa desta Casa:
Agravo regimental. Irresignação contra decisão monocrática que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação de perda de mandato eletivo.
Ilegitimidade passiva do requerido e ausência de interesse processual do requerente. Primeiro e segundo suplentes de vereador. Resolução
TSE n. 22.610/07. Eleições 2012.
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Conhecimento do recurso diante do caráter terminativo da decisão proferida, em conformidade com o disposto no art. 118, § 1º, do Regimento
Interno deste Tribunal.
Somente pode figurar no polo passivo da ação quem é detentor de cargo eletivo. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o
exercício do mandato pelo suplente, no caso de licença do titular, deve ser superior a 120 dias para que incida a regra da infidelidade
partidária. No caso dos autos, a assunção ao cargo, a título precário, deu-se por dez dias.
[...].
A eventual mudança de sigla política daquele que não exerce mandato eletivo constitui matéria intrapartidária, estranha ao julgamento da
Justiça Eleitoral.
Provimento negado.
(TRE/RS, Recurso Regimental nº 2886, Acórdão de 29/04/2014, Relator(a) DESA. FEDERAL MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE,
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 75, Data 02/05/2014, Página 2) Grifei.
Na mesma linha, colaciona-se julgado do TSE:
Eleições 2012. Agravo de instrumento. Recurso especial eleitoral. Ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária. Cargo. Vereador.
1. Na linha de jurisprudência do TSE, nas ações por infidelidade partidária, tão somente o primeiro suplente do partido detém legitimidade para
pleitear a perda do cargo eletivo de parlamentar infiel à agremiação pela qual foi eleito, visto que a legitimidade ativa do suplente fica
condicionada à possibilidade de sucessão imediata (AgR-Pet nº 1773-91/RS, rel. Min. Laurita Vaz, julgada em 8.8.2013). 2. A assunção
provisória de cargo no período de dez dias pelo primeiro suplente não tem o condão de possibilitar a sucessão imediata na hipótese da
procedência da ação, razão pela qual não há que se falar em interesse processual na espécie. 3. Negado seguimento ao recurso especial.
(TSE - RESPE: 288620146210000 Porto Alegre/RS 142742014, Relator: Min. Rosa Maria Weber Candiota Da Rosa, Data de Julgamento:
29/04/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 10/05/2016 - Página 91-93) Grifei.
Portanto, é indubitável que o provimento buscado não se compatibiliza com a espécie processual utilizada, tornando o autor carente de
interesse de agir em relação à ação em razão da precariedade e da curta duração das substituições relatadas na inicial.
Destarte, a fundamentação expendida na decisão afasta os pontos suscitados pelo embargante e é suficiente para amparar a conclusão pela
ausência de condições para o exercício da ação em tela, não sendo hipótese de cabimento dos aclaratórios.
Diante disso, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Rafael Da Cás Maffini,
Relator.
PROCESSO 0602651-35.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602651-35.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
EXEQUENTE: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - 4ª REGIÃO
EXECUTADO: ELEICAO 2018 IVAN LUIS BRUXEL DEPUTADO ESTADUAL, IVAN LUIS BRUXEL
Advogado do(a) EXECUTADO: JANAINA DA ROSA - RS096748
Vistos, etc.
A UNIÃO juntou memória de cálculo e postula o cumprimento do julgado que condenou o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO HUMANISTA
DA SOLIDARIEDADE (PHS) ao recolhimento do valor de R$ 3.391,00 ao Tesouro Nacional, apontando que o débito atualizado alcança o
montante de R$ 3.627,56.
Requer a intimação do devedor para pagamento sob pena de penhora de ativos financeiros, e a expedição de certidão para fins de protesto, na
forma do art. 517 do CPC, caso não sejam encontrados ativos financeiros suficientes para a quitação da dívida.
Os pedidos comportam deferimento.
Considerando o trânsito em julgado o acórdão condenatório em 23.9.2019, intime-se o devedor na pessoa da advogada constituída, conforme
prevê o art. 513, § 2o, inc. I do CPC, comunicando-lhe:
a) do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do valor de R$ 3.627,56 (três mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis
centavos), informando-o de que imediatamente após transcorrido o prazo sem o pagamento inicia-se o período de 15 (quinze) dias para a
impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se à execução a multa no percentual de 10% e, também, os honorários advocatícios
de 10% sobre o débito;
b) autorizo que em caso de solicitação seja expedida a certidão de que trata o art. 517 do CPC, independentemente de novo despacho;
c) atualize-se a autuação, tendo em vista a fase executiva.
Publique-se.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO 0600275-76.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600275-76.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB INTERESSADO: NELSON MARCHEZAN JÚNIOR, FERNANDO
ZINGANO, MICHELI TASSIANI PETRY, EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799
Vistos, etc.
Ficam as partes intimadas do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação sobre o parecer de exame das contas, conforme disposto no art. 35,
§ 3º, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Em igual prazo, deverá o presidente ao tempo de exercício NELSON MARCHEZAN JÚNIOR regularizar a sua representação processual,
constituindo advogado e juntando procuração aos autos, pois a representação dos responsáveis por advogado é expressa determinação
estabelecida no inc. XX do art. 29 da resolução referida devido ao caráter jurisdicional das contas partidárias previsto no art. 37, § 6°, da Lei n.
9.096/95.
Atendidas as diligências ou transcorrido in albis o prazo, remetam-se os autos ao órgão técnico.
Publique-se.
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Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO 0602300-62.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602300-62.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FRANCISCO HARRISSON DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL, FRANCISCO HARRISSON DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RAFAEL PEREIRA - RS96585
Vistos, etc.
Após o trânsito em julgado do acórdão que julgou as contas a Excelentíssima Presidente deste Tribunal determinou a intimação do prestador
para recolher o valor da condenação ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82 da Res. TSE n. 23.553/2017 (ID 4381983).
Em razão do inadimplemento (ID 4472983), os autos foram remetidos à União Federal, órgão a quem compete promover a execução da
decisão conforme estabelece o referido dispositivo legal, e a seguir a Advocacia-Geral da União manifestou-se requerendo o acréscimo dos
honorários advocatícios e da multa prevista no § 1° do art. 523 do CPC ao valor do débito (ID 4524933).
Embora assista razão à requerente quanto à aplicação dos acréscimos previstos no § 1° do art. 523 do CPC à fase de execução do acórdão
dos processos de prestação de contas, tais percentuais somente podem ser aplicados, por lógico, após a observância do caput ou cabeça do
artigo, que prevê o cumprimento definitivo da decisão judicial será realizado "a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver".
Assim, considerando que a União não deu início à fase de cumprimento de sentença, nem apresentou a petição em questão com as peças
obrigatórias previstas no art. 524 do CPC, por ora o pedido não comporta deferimento, porquanto incabível a aplicação do § 1° do art. 523 do
CPC antes da observância do procedimento previsto no caput do art. 523 do mesmo diploma legal.
Publique-se e intime-se.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.

Pautas
PAUTA N. 137/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 18.11.2019 (segunda-feira, às 14:00 horas):
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1)Proc. Classe INQ N. 334 - Inquérito - Crime Eleitoral - Cargo - Prefeito - Declinação de
Competência. Procedência: Planalto. Investigado(s): Antônio Carlos Damin.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 2)Proc. Classe INQ N. 907 - Inquérito - Notícia-Crime - Direito Eleitoral - Crimes Eleitorais Crimes Contra O Sigilo Ou O Exercício do Voto - Corrupção Eleitoral - Cargo - Prefeito. Procedência: Barra do Rio Azul. Investigado(s):
Marcelo Arruda (Adv(s) Andressa Battisti-OAB OAB/RS 67.201, Jéssica Sofia Nazzari-OAB OAB/RS 108.855 e Ricardo Malacarne MichelinOAB OAB/RS 63.903).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 29.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 136/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 12.11.2019 (terça-feira, às 18:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe INQ N. 58691 - Inquérito - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude - Cargo - Prefeito Vice-Prefeito. Procedência: Mato Castelhano. Investigado(s): Jorge Luiz Agazzi e Alexandre Terres da Rosa.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 2)Proc. Classe RC N. 649 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou
Fraude - Crimes Contra a Fé Pública Eleitoral - Falsidade Ideológica - Pedido de Condenação Criminal. Procedência: Taquari. Recorrente(s):
Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Rene Davila Marques (Adv(s) Edward Nunes Machry-OAB OAB/RS 67.219 e Maricel Pereira de LimaOAB OAB/RS 73.738).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 29.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 135/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 11.11.2019 (segunda-feira, às 17:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe RE N. 54520 - Recurso Eleitoral - Registro de Candidatura - Rrc - Candidato - Cargo Vereador - Impugnação Ao Registro de Candidatura - Inelegibilidade - Representação Ou Aije Julgada Procedente Pela Justiça Eleitoral.
Procedência: D/C. Recorrente(s): Cassio de Jesus Trogildo (Adv(s) Antônio Augusto Mayer dos Santos-OAB OAB/RS 38.343 e Julyana Vaz
Pinto-OAB OAB/RS 80.238). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe INQ N. 1972 - Inquérito - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude. Procedência: Cacequi.
Investigado(s): Francisco Matias Fonseca.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 29.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 134/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 05.11.2019 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1)Proc. Classe RC N. 12802 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral Arregimentação de Eleitor Ou Boca de Urna. Procedência: Gravataí. Recorrente(s): Cristiano Fernandes (Adv(s) Flávio Eduardo Barreto
Corrêa-OAB OAB/RS 22.294). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
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Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 29.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 138/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 05.11.2019 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1)Proc. Classe E.Dcl. N. 10641 - Recurso Criminal - Ação Penal - Direito Eleitoral - Crimes
Eleitorais - Crimes Contra O Sigilo Ou O Exercício do Voto - Arregimentação de Eleitor Ou Boca de Urna - Eleições - Eleição Suplementar.
Procedência: D/C. Embargante(s): Ministério Público Eleitoral. Embargado(s): Lucas Henrique Esteves Machado e Camila de Oliveira Rosa
(Adv(s) Bruno Kologeski-OAB OAB/RS 113.983).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 29.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Edital
EDITAL N. 78/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 28.10.2019 os seguintes processos:
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1) Proc. Classe RVE N. 419 - Revisão do Eleitorado. Procedência: Estrela. Interessado(s): Justiça
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, homologaram a revisão do eleitorado.”. Ementa: REVISÃO DO ELEITORADO COM IDENTIFICAÇÃO
BIOMÉTRICA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.440/15. RESOLUÇÃO TRE-RS N. 258/14. PROGRAMA BIOMETRIA 2019-2020. HOMOLOGAÇÃO.
Cumpridas todas as formalidades regulamentares. Inexistência de irregularidade apta a comprometer os trabalhos revisionais biométricos.
Cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão. Manutenção das demais na qualidade de revisadas.
Homologação.
Relator: André Luiz Planella Villarinho 2) Proc. Classe RVE N. 721 - Revisão do Eleitorado. Procedência: Getúlio Vargas. Interessado(s):
Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, homologaram a revisão do eleitorado. ”. Ementa: REVISÃO DO ELEITORADO COM
IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.440/15. RESOLUÇÃO TRE-RS N. 258/14. PROGRAMA BIOMETRIA 2019-2020.
HOMOLOGAÇÃO. Cumpridas todas as formalidades regulamentares. Inexistência de irregularidade apta a comprometer os trabalhos
revisionais biométricos. Cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram ao recadastramento. Manutenção das demais na
qualidade de revisadas. Homologação.
Relator: André Luiz Planella Villarinho 3) Proc. Classe RVE N. 1558 - Revisão do Eleitorado. Procedência: Charqueadas. Interessado(s):
Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, homologaram a revsão do eleitorado. ”. Ementa: REVISÃO DO ELEITORADO COM
IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.440/15. RESOLUÇÃO TRE-RS N. 258/14. PROGRAMA BIOMETRIA 2019-2020.
HOMOLOGAÇÃO. Cumpridas todas as formalidades regulamentares. Inexistência de irregularidade apta a comprometer os trabalhos
revisionais biométricos. Cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão. Manutenção das demais na qualidade de
revisadas. Homologação.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 4) Embargos de Declaração Proc. Classe N. RE - 1313 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Exercício 2016 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Passo Fundo.
Embargante(s): Partido dos Trabalhadores - PT de Passo Fundo (Adv(s) Ian Cunha Angeli-OAB OAB/RS 86.860, Maritânia Lúcia DallagnolOAB OAB/RS 25.419 e Rosicler Terezinha Dalchiavon-OAB OAB/RS 40.280). Embargado(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade,
acolheram parcialmente os embargos de declaração.”. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ART. 55-D DA LEI
N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Oposição contra
acórdão alegadamente omisso. O embargante sustenta a ausência de pronunciamento judicial, de ofício, acerca do advento do art. 55-D da Lei
n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19, que dispõe sobre a anistia de devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional
impostas aos partidos políticos. Esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo por instituir hipótese de incidência destoante das
normas extraídas da Constituição Federal. Rejeitada a concessão de efeitos infringentes. 2. Acolhimento parcial, no sentido de suprir a
omissão quanto à análise do art. 55-D da Lei n. 9.096/95.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 5) Proc. Classe PC N. 246333 - Prestação de Contas - de Candidato - Execução de Julgado. Procedência:
D/C. Exeqüente(s): União - Advocacia-Geral da União. Executado(s): Carlos Antonio Veronese Arpini, Cargo Deputado Federal, Nº: 1499
(Adv(s) Getúlio de Fiqueiredo Silva-OAB OAB/RS 15.681). Decisão: “Por unanimidade, homologaram o acordo extrajudicial. ”. Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. Homologação
de novo acordo extrajudicial firmado entre a União e o candidato, visando à plena quitação de débito decorrente de condenação em processo
de prestação de contas de campanha. Acordo celebrado em conformidade com os requisitos legais previstos na Lei n. 9.469/97. Homologação.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 29.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Acórdãos
PROCESSO 0603641-26.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603641-26.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: LUIS CARLOS TEIXEIRA DA LUZ, ELEICAO 2018 LUIS CARLOS TEIXEIRA DA LUZ DEPUTADO ESTADUAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÃO 2018. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. IMPEDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS.
1. Configurada omissão do candidato no dever de prestar contas, as quais devem ser julgadas não prestadas, nos termos do art. 77, inc. IV, al.
"a", da Resolução TSE n. 23.553/17.
2. Circunstância que acarreta ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme dispõe o art. 83, inc. I, da aludida resolução.
3. Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO: Por unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.
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PROCESSO 0602061-58.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602061-58.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VERA LUCIA MULER LACERDA DEPUTADO ESTADUAL, VERA LUCIA MULER LACERDA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602137-82.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602137-82.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO CRISTIANI TORALES DEPUTADO ESTADUAL, PAULO CRISTIANI TORALES
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602960-56.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602960-56.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 IZA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, IZA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS
RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.553/17. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602538-81.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602538-81.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 VILMA CIDADE DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, VILMA CIDADE DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADAUVIR DELLA TORRE MERIB - RS23678
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS
RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.553/17. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602581-18.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602581-18.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SINARA TERESINHA GARCIA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, SINARA TERESINHA GARCIA DOS
SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
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PROCESSO 0602243-44.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602243-44.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ FABIANO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, LUIZ FABIANO DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO 0603095-68.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603095-68.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 AROLDO MEDINA DEPUTADO ESTADUAL, AROLDO MEDINA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata AROLDO MEDINA, 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 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$ 102,72 (cento e dois reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID
nº 4528433.
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, 25 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602021-76.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602021-76.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALBERI GALVANI DIAS DEPUTADO FEDERAL, ALBERI GALVANI DIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata ALBERI GALVANI DIAS, 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 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$ 535,49 (quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), conforme
demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4529383.
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.
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PROCESSO 0602586-40.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602586-40.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 IVAN SERGIO FELONIUK DEPUTADO ESTADUAL, IVAN SERGIO FELONIUK
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
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).
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 0601998-33.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601998-33.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SILVIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, SILVIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato SILVIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA, 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 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$ 47,61 (quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrativo
do cálculo juntado aos autos ID nº 4526733.
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, 25 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.
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).
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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 0603104-30.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603104-30.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELIANE RIBAS SEMELER DEPUTADO ESTADUAL, ELIANE RIBAS SEMELER
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS067791
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata ELIANE RIBAS SEMELER, 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$ 21.419,80 (vinte e um mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos),
conforme demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4529883.
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, 25 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602581-18.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602581-18.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SINARA TERESINHA GARCIA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, SINARA TERESINHA GARCIA DOS
SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
Vistos, etc.
SINARA TERESINHA GARCIA DOS SANTOS, candidata ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018, condenado a recolher ao Tesouro
Nacional a importância atualizada de R$ 1.070,99 (mil e setenta reais e noventa e nove centavos), em decorrência do recebimento de recursos
de origem não identificada, requer, tempestivamente, o parcelamento do débito, em 24 (vinte e quatro) vezes.
Decido.
Defiro o postulado parcelamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais no valor de R$ 44,62 (quarenta e quatro reais e sessenta 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, 25 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 266, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar a servidora Janete de Oliveira, requisitada da Prefeitura Municipal de Tapes, da Função Comissionada de Assistente I (FC-1)
da 084ª Zona Eleitoral - Tapes/RS, a partir de 17-10-2019.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
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Atos da Corregedoria
Decisão Monocrática
PROCESSO 0600797-69.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: VALDERI NOGUEIRA
INTERESSADO: 068ª ZONA ELEITORAL - FLORES DA CUNHA/RS DECISÃO
Analisando a documentação recebida, verifico que a 068ª Zona Eleitoral publicou Edital 008/2019 dando ciência da Coincidência
2DRS1902675135, bem como anexou o Ofício n. 7574477 da Vara Federal de Execuções Fiscais e Criminal de Caxias do Sul informando já
estar extinta a pena que ensejou a anotação de suspensão dos direitos políticos.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n. 056388730400, em
nome de VALDERI NOGUEIRA, em face do restabelecimento dos seus direitos políticos.
Após, inative-se o referido registro na Base de Perda e Suspensão dos Direitos Políticos.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 21 de outubro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.

Atos da Secretaria
Instrução Normativa
INSTRUÇÃO NORMATIVA DG N. 24, DE 29 DE ABRIL DE 2019.
Dispõe sobre os critérios e procedimentos administrativos para emissão de atestados de capacidade técnica pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Sul.
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
inciso VIII do artigo 112, do Regulamento Interno da Secretaria,
CONSIDERANDO o teor do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios e procedimentos a serem adotados para emissão de atestado de capacidade técnica;
RESOLVE:
Art. 1º A emissão de atestados de capacidade técnica pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul observará os critérios e
procedimentos estabelecidos por esta Instrução Normativa.
Art. 2º Compete à Coordenadoria de Material e Patrimônio processar os requerimentos e expedir os atestados de capacidade técnica, com
subsídio nas informações prestadas pelo gestor do contrato.
Art. 3º As solicitações devem ser encaminhadas à Coordenadoria de Material e Patrimônio por meio do endereço eletrônico protocolosei@trers.jus.br, devendo constar a razão social da contratada, o CNPJ/CPF, o número do contrato ou nota de empenho.
Parágrafo único. O atestado de capacidade técnica será emitido em nome da contratada, podendo integrar o acervo da empresa e também do
profissional que presta serviços em seu nome.
Art. 4º O atestado, conforme modelo padrão do TRE-RS, conterá número de ordem em série anual, a suficiente identificação da contratada, o
processo administrativo, edital, contrato e/ou nota de empenho e a sucinta descrição do objeto.
§ 1º Por solicitação do requerente, poderá constar, no que couber, especificações técnicas, quantitativos, prazos, executores e responsáveis
técnicos.
§ 2º Eventuais dados específicos que se façam necessários para registro do atestado perante órgão de fiscalização profissional deverão ser
informados pelo próprio interessado, a partir dos quais o gestor do contrato elaborará documento técnico, o qual constará como anexo referido
no corpo do atestado.
§ 3º Em caso de aplicação de penalidades na vigência do contrato, tais ocorrências deverão constar no atestado.
Art. 5º Nos contratos de prestação continuada o atestado somente será emitido após o sexto mês de execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.
Art. 6º Nos contratos que não sejam de duração continuada o atestado somente será emitido após o recebimento definitivo do objeto.
Art. 7º O atestado será emitido em meio eletrônico, com assinatura digital, cuja autenticidade poderá ser verificada no endereço e chave
informadas no próprio documento.
Parágrafo único. Caso a empresa necessite cópia física deverá imprimir o documento e agendar horário para assinatura junto à Coordenadoria
de Material e Patrimônio.
Art. 8º A solicitação, a manifestação do gestor do contrato e o atestado emitido serão juntados pela Coordenadoria de Material e Patrimônio ao
processo administrativo da contratação.
Art. 9º As dúvidas eventualmente suscitadas na execução desta Instrução Normativa, bem como os casos omissos, serão dirimidos pelo
Diretor-Geral.
Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.
Tribunal Regional Eleitoral, Porto Alegre, 29 de outubro de 2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 272/2019
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

Alberto
Rafael
Moreira 5,5
Ferreira, Chefe da Seção de
Controle
de
Acesso
e
Segurança (FC-6)

R$ 420,00

DESTINO:

Fortaleza/CE

ADICIONAL

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

Ida:
R$ 2.646,00
R$
168,00;
Retorno:
R$ 168,00

-R$ 186,12

VALOR LÍQUIDO

R$ 2.459,88

DESLOCAMENTO:

17 a 22-11-2019
Participar do XIII Seminário Nacional dos Agentes de Segurança do Poder Judiciário a
realizar-se de 18 a 19-11-2019 e do VII Encontro Nacional de Gestores de Segurança do
MOTIVO:
Poder Judiciário da União. A realizar-se de 21 a 22-11-2019. Proc.: 000800260.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 28-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-37.2019.6.21.0005
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: DIOGO BONONI FREITAS
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO MIRANDA SOLTAU E CARLOS GEOVANE DORNELES OLIVEIRA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL
FORNO-OAB 47732)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro do
Município de Alegrete/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente em 22/05/2019 (folhas 2/43).
Na folha 44, foi certificado que, em razão das contas não terem sido prestadas até 30/04/2019, foram expedidas as cartas de notificação n.
065/2019, n. 066/2019 e 067/2019 (folhas 45/47). Ainda, na folha 48, foi juntada a certidão de composição do órgão partidário.
Publicado o edital n. 010/2019 (folhas 50/51) e disponibilizados os autos ao Ministério Público Eleitoral, o prazo decorreu sem impugnação
(folha 53).
Juntado Exame Preliminar (folha 54) e determinada a intimação das partes, não houve manifestação (folha 57v).
Nas folhas 59/71, foram juntados documentos.
Expedido Exame da Prestação de Contas (folhas 73/74), em cumprimento ao despacho da folha 58, as partes foram intimadas para se
manifestarem, mas quedaram-se silentes (folha 80).
A Análise Técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (folha 81), bem como o Ministério Público Eleitoral
(folhas 83/84).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de analisar as contas partidárias do Partido Republicano Brasileiro, referentes ao exercício financeiro de 2018.
As falhas apontadas nos item 2 do parecer conclusivo não comprometem a consistência e a confiabilidade da prestação de contas.
Quanto às receitas, todos os créditos verificados nos extratos juntados aos autos (folha 71 e 59/70) foram identificados com o CPF do
doador/contribuinte, conforme apontado no item III do Exame das Contas, e não são oriundos de fontes vedadas.
Assim, tendo em vista que as falhas apontadas são consideradas apenas impropriedades, as contas devem ser julgadas aprovadas com
ressalvas, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Republicano Brasileiro do Município de Alegrete, RS, relativas ao
exercício de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
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Intimem-se pelo DEJERS.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Após, arquivem-se com baixa.
D.L.
Alegrete, 28 de outubro de 2019
DIOGO BONONI FREITAS
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-81.2017.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2016
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FABIANO CHAGAS SOARES-OAB 30176)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ PRADELINO MENDES, LAUMAR JORGE DE OLIVEIRA, LUIS MARIA BARBAT PARFITT, LORENA GONZALES
TELIS E FAVIO MARCEL TELIS GONZALES
Vistos.
Ciente.
Tendo em vista o efetivo recolhimento pelo MDB de Jaguarão dos valores determinados na sentença, revogo a suspensão da distribuição ou
repasse de recursos do Fundo Partidário ao referido órgão partidário. Comunique-se ao TSE, ao TRE-RS e aos Diretórios Estadual e nacional
do MDB.
Outrossim, devolva-se o livro diário.
Após, arquive-se.
Jaguarão, 29 de outubro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 357/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-72.2019.6.21.0032
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: Boa Vista das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) EDISON RIBEIRO GALVAO-OAB 30448)
RESPONSÁVEL(S) : IDALVO DALCIN RIGON E NADIA CEOLIN RIGON (ADV(S) EDISON RIBEIRO GALVAO-OAB 30448)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Boa
Vista das Missões – RS.
A agremiação partidária apresentou as contas no período de 01.01.2018 a 31.12.2018 e documentos anexos (fls. 11/15), após notificação pelo
Cartório Eleitoral (fl. 05/07).
O Edital que deu publicidade as contas apresentadas foi publicado no DEJERS (fl. 19/20), não havendo impugnação às contas (fl. 20-v).
Em informação técnica, o cartório indicou a impossibilidade de verificação da movimentação financeira ante a inexistência de CNPJ cadastrado
pelo Partido na base de dados da Justiça Eleitoral (fl. 21/22).
Determinada a intimação do partido para regularizar a informação do CNPJ junto a base de dados da Justiça Eleitoral (fl. 24), havendo
transcurso do prazo sem que o partido cumprisse a diligência solicitada (fl. 26-v).
Foi procedida a requisição de informações do partido via BACENJud (fl. 28/30).
Sobreveio resposta das instituições bancárias apresentando a movimentação financeira do período (fl. 32/34).
Realizado o Exame das Contas, foi exarado parecer pela desaprovação das contas pela existência de despesas pagas no período (fl. 35).
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, opinando pela desaprovação das contas, na esteira da análise técnica (fl. 36).
Intimada as partes do resultado dos pareceres técnico e do Ministério Público (fl. 37 e verso), houve o transcurso do prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, apresentada pelo Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, do município de Boa Vista das Missões – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham 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".
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Realizada a análise técnica, houve conclusão pela desaprovação das contas ante a existência de despesas realizadas pelo partido durante o
ano, motivo pelo qual a declaração de ausência de movimentação de recursos não representaria a realidade da movimentação financeira do
partido.
Contudo, analisando quais seriam estas movimentações foi verificado que se trata de descontos automáticos da tarifa bancária da conta aberta
pelo partido, sem que houvesse qualquer aporte financeiro na conta durante o exercício.
Desta forma, embora tenha havido movimentação financeira em razão destes dois descontos realizados pelo banco na conta do partido, é
válido considerar que o partido não movimentou a conta durante o exercício, podendo ser considerada válida a declaração prestada e,
portanto, passível de acolhimento por este Juízo em prol do princípio da razoabilidade.
ANTE O EXPOSTO, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO, do município de Boa Vista das Missões – RS, com fulcro no art. art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os registros de praxe nos Sistemas relativos a Prestação de Contas.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 28 de outubro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CART - 66-63.2019.6.21.0052
INQUÉRITO - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Largo
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
DEPRECANTE(S) : 96ª ZONA ELEITORAL
DEPRECADO(S) : 52ª ZONA ELEITORAL
Vistos.
Trata-se de Carta Precatória oriunda da 096ª zona eleitoral de Cerro Largo deprecando a intimação do indiciado CÁSSIO MARQUES DO
CANTO, para que proceda a apresentação dos comprovantes dos pagamentos realizados em razão da aceitação da transação penal, sob
pena de revogação do benefício.
Considerando que os serviços prestados pelos Correios de carta registrada não atendem determinadas localidades, as diversas frustrações
das comunicações, e ainda, a celeridade necessária em razão da natureza processual, conforme Instrução Normativa TRE RS N. 43/2015, a
intimação deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do convênio n.
157/2015 – DEC – TJ/RS e de acordo com a Resolução 1.101.2015.
Cumpra-se.
Diligências legais
São Luiz Gonzaga, 25 de outubro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 0119/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 76-65.2019.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - ELEIÇÕES DE 2012 - DIREITO ELEITORAL - CANDIDATO - PPS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: BETINA MOSTARDEIRO MUHLE DE CONSTANTINO
CANDIDATO(S) : ANTÔNIO LEONE PRATI BANDEIRA (ADV(S) RODRIGO AULER DA ROCHA-OAB 94504)
Trata-se de Petição para regularização de contas de campanha referente às Eleições de 2012 anteriormente julgadas não prestadas
apresentada pelo candidato Antônio Leone Prati Bandeira, que concorreu ao cargo de vereador pelo PPS de Canoas.
O Candidato teve suas contas julgadas não prestadas, conforme sentença proferida no Processo 635-45.2012.6.21.0170 que transitou em
julgado (certidão de fl. 25).
No dia 01/08/2019 protocolou em Cartório os documentos de fls. 02-24 que deram origem ao presente processo, requerendo com urgência a
regularização da sua situação, pois ao tentar renovar seu passaporte, há cerca de um mês, foi surpreendido por esta pendência em seu
registro na Justiça Eleitoral, já que pretende participar de um congresso de filosofia no México em novembro de 2019, necessitando regularizar
sua situação com extrema urgência, a fim de que possa dar início ao processo de renovação junto ao órgão competente. Juntou documentos.
Foi Publicado Edital nº 044/2019, tendo transcorrido o prazo sem manifestação.
Emitido Parecer técnico, constatou-se a falta de documentos obrigatórios, quais sejam “extratos bancários”, considerados imprescindíveis para
análise da movimentação financeira ou não do período eleitoral em questão.
Intimado, através de seu advogado, por nota de expediente, o candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação, fls. 43/44.
Foi dada vista ao Ministério Público que emitiu parecer manifestando-se em síntese: pela extinção do pedido de aprovação das contas, uma
vez que juridicamente impossível, pois já foram julgadas em processo anterior transitado em julgado; com relação à apresentação das contas
para fins de regularização da situação do candidato perante a Justiça Eleitoral, seja determinada a intimação pessoal do candidato para
complementar a documentação, nos termos do ar. 40, XI, da Resolução nº 23.376/2012 ou acaso assim não entenda este Juízo, e uma vez
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que o candidato já fora intimado por meio de seu advogado constituído, seja julgado improcedente o pedido de regularização das contas junto
à justiça eleitoral, uma vez que permanece ausente documento essencial, fl. 46/47.
Em 15/10/2019, sobreveio manifestação do candidato apresentando pedido de juntada de documentos, requerendo, em sede de urgência e
atendidos os pressupostos processuais, a concessão de medida liminar para determinar a expedição da certidão de quitação eleitoral do
requerente, pois pretende participar de um congresso de filosofia no México entre os dias 10 e 17 de novembro de 2019, estando impedido de
renovar seu passaporte, sem a referida quitação.
Aduz que diante do tempo em que os procedimentos de regularização estão consumindo, o requerente se vê numa situação bastante difícil,
pois, conforme comprovante de inscrição em anexo, o evento ocorrerá entre 10 e 17 de novembro de 2019, restando pouco tempo para
regularização de seu passaporte, o que resultaria, além dos prejuízos financeiros, face ao investimento suportado pelo requerente, em
prejuízos de ordem profissional e pessoal, pois trata-se de uma grande oportunidade de contribuição à sua formação acadêmica, e
consequente realização profissional. Entendendo-se, assim, a situação como verdadeiro periculum in mora.
Pois bem.
A Resolução TSE nº 23.376/2012 em seu artigo 53, inciso I, prevê que a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará
ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas.
O artigo 51, § 2º da referida Resolução também prevê que Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão
objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução.
No caso em análise, uma vez tendo ocorrido o término da legislatura, o objeto do presente feito é a regularização da situação do requerente no
Cadastro Eleitoral, sendo que foram acostados novos documentos, em especial extratos bancários e documentação referente a viagem
informada no pedido inicial e que é o fundamento da urgência postulada na manifestação retro.
Destarte, ante a juntada dos extratos retro, a comprovação da contratação da viagem alegada, bem como considerando o possível dano que
será sofrido pelo requerente na hipótese de indeferimento da liminar postulada, é de ser acolhido o pedido liminar formulado.
Isto posto, com base nos fundamentos acima alinhados, bem como os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC, defiro o pedido liminar para que seja expedida a certidão de
quitação eleitoral do requerente.
Após remetam-se os autos ao Analista Contábil para análise da documentação acostada.
Cumpra-se.
Canoas, 28 de outubro de 2019
BETINA MOSTARDEIRO MUHLE DE CONSTANTINO
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

77ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-74.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Maquiné
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) MARCELO ROSTRO SILVEIRA-OAB 53462)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON MALGAREZI E JULIO CESAR DA SILVA NUNES (ADV(S) MARCELO ROSTRO SILVEIRA-OAB 53462)
Vistos.
Tendo em vista o transcurso do prazo do PP/RS sem manifestação, conforme certidão de fl.43, DETERMINO:
a) INTIME-SE o órgão partidário sancionado nestes autos, na pessoa de seu advogado constituído, para que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial de fls. 30/32, sob pena de ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin) de acordo com o art. 60 da Resolução TSE nº
23.546/2017; e
b) Transcorrido o prazo, sem o devido recolhimento de valores, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária do TRE-RS, para que promova as
medidas cabíveis visando à execução do título judicial por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), nos termos do art. 14 da Resolução TRERS nº 298/2017.
D.L.
Osório, 29 de outubro de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 182/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-04.2017.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - TOROPI-RS - EXECUÇÃO DE JULGADO
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE TOROPI (ADV(S) PAULO ROBERTO TASCHETTO-OAB 78729)
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Vistos.
Registro que a certidão de teor da sentença requerida na fl.183v, foi disponibilizada nos próprios autos em 25.07.2019, conforme fls.224 e 228.
Resta, contudo, que a exequente a retire pois ainda se acha grampeada na contracapa dos autos.
Convertido em renda o valor faltante (fls.234, 243/245 e 255/256), remanesce apreciar o pedido de fls.229/230, pela suspensão do processo.
Frustrada a busca por patrimônio hábil à satisfação do crédito, com fundamento no art.921, inc.III, do CPC, defiro o pedido da exequente e
determino a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias findo o qual, deverão voltar conclusos.
Diligências legais.
São Pedro do Sul, 29 de outubro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 183/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-48.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal - SÃO PEDRO DO SUL
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) MANOELA CHAGAS TEIXEIRA-OAB 79855)
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO FREITAS NUNCIO E DULCIMAR KRAUSPENHAR (ADV(S) MANOELA CHAGAS TEIXEIRA-OAB 79855)
Vistos.
Ante a inércia do órgão partidário e dos responsáveis, evidenciando o desinteresse na produção de outras provas, declaro encerrada a
instrução processual.
Abra-se vista dos autos ao órgão partidário e aos responsáveis para a apresentação de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias,
conforme o art.40 da Resolução n.23.546/2017.
Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral pelo mesmo prazo de 3 (três) dias, conforme o art.757, inc.III, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE).
Intimem-se.
São Pedro do Sul, 29 de outubro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 206/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-77.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DE SARANDI-RS
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO ROBERTO VERON E ROSANE LAVA LENCINA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de omissão prestação de contas partidárias do Diretório Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) de Sarandi/RS
referente ao exercício financeiro de 2018.
Expedidas as cartas de notificação, transcorreu o prazo para a Tesoureira sem manifestação, porém as cartas destinadas ao Diretório e ao
respectivo Presitente, retornaram dos correios sem o devido cumprimento, conforme informação da fl. 02.
Foram determinadas as diligências previstas no art. 30, inciso III, alíneas "a" e 'b" da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 12).
Autuado o processo, foi determinada a Citação do Diretório Municipal e dos seus Responsáveis, para se manifestarem, bem como
para apresentar procuração constituindo advogado sob pena de revelia.
Os responsáveis e a agremiação foram citados, porém permaneceram silentes (fls. 38 e 46).
Foram determinadas as diligências previstas no art. 30, inciso IV, alíneas "a" a "c" da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 47).
Atendidas as diligências determinadas, foi emitido pela unidade técnica parecer conclusivo pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.
50).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 52).
Concedido o prazo do art. 30, IV, "e", da Res. TSE 23.546/2017 para manifestação sobre as informações e documentos apresentados nos
autos, as partes permaneceram inertes (fl. 56).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Passo ao mérito.
Embora intimado, o órgão partidário permaneceu omisso, tanto na apresentação das contas quanto de qualquer justificativa.
Deve-se considerar também a ausência de indícios de movimentação do fundo partidário ou de conta bancária e de indícios de prática ilícita
pelos responsáveis, de forma a ensejar, apenas, o julgamento das contas como não prestadas, a suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário, e a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, conforme art. 48
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
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Porém, entendo que a sanção de suspensão do registro ou da anotação não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em
parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20/05/19:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do Diretório Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) de
Sarandi/RS referentes ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino a manutenção da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do
partido político, nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.546/2017, anteriormente determinada à fl 12.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para que
deixem de repassar as cotas do Fundo Partidário até que seja regularizada a apresentação de contas do exercício em exame, encaminhandose cópia do inteiro teor desta sentença.
Após, arquive-se.
Sarandi, 28 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 207/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-02.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PODEMOS DE SARANDI-RS
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ LUIZ RIGO RIBEIRO E GABRIEL DOS SANTOS
Vistos etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de omissão prestação de contas partidárias do Diretório Municipal do PODEMOS (PODE) de Sarandi/RS referente ao exercício
financeiro de 2018.
As cartas de notificação expedidas ao Diretório e aos Responsáveis, retornaram dos correios sem o devido cumprimento, conforme informação
da fl. 02.
Foram determinadas as diligências previstas no art. 30, inciso III, alíneas "a" e 'b" da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 10).
Autuado o processo, foi determinada a Citação do Diretório Municipal e dos seus Responsáveis, para se manifestarem, bem como
para apresentar procuração constituindo advogado sob pena de revelia.
Os responsáveis e a agremiação foram citados, porém permaneceram silentes (fl. 26).
Foram determinadas as diligências previstas no art. 30, inciso IV, alíneas "a" a "c" da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 27).
Atendidas as diligências determinadas, foi emitido pela unidade técnica parecer conclusivo pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.
30).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 32).
Concedido o prazo do art. 30, IV, "e", da Res. TSE 23.546/2017 para manifestação sobre as informações e documentos apresentados nos
autos, as partes permaneceram inertes (fl. 36).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Passo ao mérito.
Embora intimado, o órgão partidário permaneceu omisso, tanto na apresentação das contas quanto de qualquer justificativa.
Deve-se considerar também a ausência de indícios de movimentação do fundo partidário ou de conta bancária e de indícios de prática ilícita
pelos responsáveis, de forma a ensejar, apenas, o julgamento das contas como não prestadas, a suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário, e a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, conforme art. 48
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Porém, entendo que a sanção de suspensão do registro ou da anotação não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em
parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20/05/19:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do Diretório Municipal do PODEMOS (PODE) de Sarandi/RS referentes ao exercício de
2018, nos termos do art. 46, inciso IV, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino a manutenção da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do
partido político, nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, anteriormente determinada à fl 10.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do PODEMOS (PODE) para que deixem de repassar as cotas do
Fundo Partidário até que seja regularizada a apresentação de contas do exercício em exame, encaminhando-se cópia do inteiro teor desta
sentença.
Após, arquive-se.
Sarandi, 28 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

84ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 84 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 74-12.2017.6.21.0084
AÇÃO PENAL - INFRAÇÃO ART. 350, CAPUT E 353, CAPUT DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tapes
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DE SOUZA FLEURY
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : LEONARDO PETRY DE SOUZA (ADV(S) CARLOS HENRIQUE BARBOSA ÁVILA-OAB 83885)
TERMO DE CONCLUSÃO
Nesta data, faço concluso estes autos ao Juiz Eleitoral da 084ª Zona – Tapes-RS.
José Antonio França Pedroso,
Chefe de Cartório.
Rh.
Vistos.
Nos termos da promoção Ministerial, já que comprovado o cumprimento da suspensão condicional do processo, declaro extinta a punibilidade.
Registre-se.
Intime-se.
Arquive-se.
Tapes, 28 de outubro de 2019
DANIEL DE SOUZA FLEURY
Juiz Eleitoral da 084ª ZE

86ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-88.2018.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Três Passos
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER AUDINO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (ADV(S) ANGELO ELOCIR ZENI-OAB 69850)
RESPONSÁVEL(S) : ZIGOMAR ANTONIO VIEIRA - PRESIDENTE, MARLON REGIS GONÇALVES - TESOUREIRO E LIRIO LUIZ NEULAND
(ADV(S) ANGELO ELOCIR ZENI-OAB 69850)
Vistos.
Modifico em parte o despacho de fl. 88 e determino o imediato arquivamento dos autos, para o fim de atender o disposto no artigo 773,
alínea "a" , parágrafo §6º da CNJE - CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL ELEITORAL, que dispõe: § 6º O acordo na fase de
cumprimento de sentença deverá ser celebrado pelas partes e apresentado em juízo para homologação, arquivando-se os autos.
Ressalto, ainda, que no caso de descumprimento do acordo de fls. 77/87 homologado em juízo, a União poderá requerer o prosseguimento do
feito com o respectivo cumprimento da sentença.
Diligências legais.
Arquive-se.
Três Passos, 28 de outubro de 2019
SUCILENE ENGLER AUDINO
Juíza Eleitoral da 086ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 50-92.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - ELEIÇÕES 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
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PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72.085)
RESPONSÁVEL(S) : MAXIMILIANO FINKLER NETO E FLÁVIO PINTO PICOLLI (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72085)
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização de contas não prestadas do Partido Social Democrático de Guaíba/RS, relativo às eleições de
2018.
Publicado o Edital de Publicação n. 026/2019, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, o prazo para impugnação decorreu in albis.
O servidor designado elaborou parecer técnico conclusivo do exame das contas, apontando falhas que não comprometem a regularidade das
contas (fl. 35).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 37).
O requerimento de regularização de contas não prestadas está previsto no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que o partido não recebeu recursos de origem não identificada ou de fonte vedada. Ainda, não há, nos
presentes autos, notícias de impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, motivo pelo qual a regularização
da situação de inadimplência do órgão partidário, relativa as eleições, é medida que se impõe.
Ante o exposto, declaro REGULARIZADA a situação de inadimplência do Partido Social Democrático de Guaíba/RS, relativa às eleições 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para a regularização da suspensão do registro de
anotação do órgão de direção municipal, caso não esteja por outro motivo suspenso.
Com o cumprimento das diligências, arquive-se.
Guaíba, 28 de outubro de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-40.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) JOSE LEANDRO DOS SANTOS CARNEIRO-OAB 116389)
RESPONSÁVEL(S) : ARNÓBIO MULET PEREIRA E JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS CARNEIRO (ADV(S) JOSE LEANDRO DOS SANTOS
CARNEIRO-OAB 116389)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas, acerca do exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), do município de
Guaíba-RS, e pelos seus responsáveis financeiros Arnóbio Mullet Pereira e José Leandro dos Santos Carneiro (fls. 02-30).
Publicado o Edital de Publicação n. 023/2019 (fl. 32) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 33), transcorreu o prazo para
impugnação in albis (fl. 35).
Realizado o Exame Preliminar, foi constatada omissão na apresentação de documentação obrigatória (fl. 36).
Determinada a intimação das partes para complementar a documentação (fl. 37), estas quedaram inertes (fl. 38).
Elaborado o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 39) onde o servidor desginado apontou a existência de inconsistências nas contas
recomendando a sua desaprovação.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 41).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017).
No mérito, constata-se a existência de irregularidades consistentes na ausência de documentos constantes do artigo 29 da Resolução
23546/2017.
Tal irregularidade caracteriza-se como grave, afetando a regularidade das contas e impondo restrições ao seu exame, considerando que foi
oportunizada sua regularização, tendo as partes quedado inertes.
O Ministério Público manifestou-se pela não desaprovação das contas.
Dessa forma, dada a irregularidade consistente na falta de documentação obrigatória, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Contudo, inexistindo o registro de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada, deixo de aplicar as sanções
previstas nos artigos 47 e 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido Socialista Brasileiro (PSB), do município de Guaíba-RS, relativas ao exercício financeiro de
2018, apresentadas por Arnóbio Mullet Pereira e José Leandro dos Santos Carneiro, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 28 de outubro de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE

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

Porto Alegre, Quarta-feira, 30 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 204, Página: 21

NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-62.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Eldorado do Sul
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) EDEMAR PEREIRA MIRANDA JUNIOR-OAB 78704)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO GOMES E ADEMIR ANTONIO MARQUES (ADV(S) EDEMAR PEREIRA MIRANDA JUNIOR-OAB 78704)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido da
Social Democracia Brasileira de Eldorado do Sul/RS subscrita pelos responsáveis financeiros Fernando Gomes e Ademir Antonio Marques,
presidente e tesoureiro da agremiação partidária, respectivamente.
Publicado o Edital de Publicação n. 025/2019 (fl. 07) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 08), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 08).
Realizado o exame pelo servidor designado, foi constatada a ausência de movimentação financeira em extratos bancários, de emissão de
recibos eleitorais e de informações sobre eventual recebimento ou repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas (fl. 10).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano
anterior (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95), podendo os órgãos diretivos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
apresentarem Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 4º deste mesmo artigo. A declaração de ausência de
movimentação financeira está regulamentada no art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a medida
que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira de Eldorado do Sul/RS, apresentadas por
Fernando Gomes e Ademir Antonio Marques, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 28 de outubro de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE

99ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 017/2019 - 99 ZE/RS
O Doutor TARCÍSIO ROSENDO PAIVA, Juiz Eleitoral da 99ª Zona de Nonoai-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER para conhecimento dos interessados, que no Cartório Eleitoral, situado na rua Rocha Loires, nº 510, em Nonoai-RS, encontra-se
disponível aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente aos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, do Diretório Partidário Municipal abaixo.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, referente aos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, do
seguinte partido político:
- Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Gramado dos Loureiros, Responsáveis: Elizeu Tavares Alves – Presidente, Neiva
Teresinha Zin Machado – Tesoureira, Roberto Carlos Gugel Machado – Presidente e Valdomiro Alves da Silva – Tesoureiro e Celio Carlos
Fonseca - Tesoureiro.
PRAZO: No prazo de 03 (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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Nonoai-RS, 29 de outubro de 2019.
Eu, Renan Assis de Cesar, Analista Judiciário da 99ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 99ªZona.
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114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 042/2019
Processo: 33-18.2018.6.21.0114
Protocolo: 31.501/2018
Advogado: MARITANIA LUCIA DALLAGNOL
OAB nº 25.419
Em cumprimento ao art. 12 da Portaria nº 03/2019 - CRE/TRE-RS, solicitamos a verificação da conformidade dos autos, pelas partes e seus
procuradores, atuantes no Processo de Prestação de Contas Anuais do Partido dos Trabalhadores – PT, do exercício 2017, diretório municipal
de Porto Alegre, cuja numeração no SADP 3318.2018.6.21.0114, e que, a partir de agora, passa a tramitar com o número PJe 060000796.2019.6.21.0158, no prazo de até 10 (dez) dias.
CÉSAR RIBEIRO
Chefe de Cartório

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-51.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Tavares
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) (ADV(S) CLAUDIOMIRO AMBROSIO-OAB 35760)
RESPONSÁVEL(S) : OCIMAR PIRES DUARTE E SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA (ADV(S) CLAUDIOMIRO AMBROSIO-OAB 35760),
DELMIR JOSÉ DA ROSA E PAULA VALÉRIA COSTA DA COSTA (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
Vistos, etc.
Intimem-se o partido e os responsáveis para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, quanto ao exame da prestação de contas e para
que apresentem os documentos ausentes ou complementares que sejam necessários.
Esgotadas as diligências, autos para os analistas de contas para a apresentação de parecer conclusivo.
Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Mostardas, 28 de outubro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-29.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
RESPONSÁVEL(S) : ÁLVARO PEREIRA E GABRIEL DE MELO
(ADV(S) REVÉIS)
Vistos
I – RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas Anual do(a) DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB 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.
Regularmente notificados nos termos do art. 30 “a” da Res. 23.546/17, a parte responsável pela Agremiação partidária permaneceu silente,
tendo transcorrido o prazo legal para a manifestação, mediante a certidão (fl. 09).
Sendo frustradas as tentativas de uma das partes, realizadas pelo Cartório (fl. 07) e através dos Oficiais de Justiça do TJ/RS (fls. 14-15),
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. 27), 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.24 ) e certificado, ainda, o não recebimento de recursos oriundos do fundo partidário (fl. 25).
Com Vistas o Ministério Público Eleitoral - MPE manifestou-se pela NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
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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.
Destarte, cabe razão ao Ministério Público Eleitoral – MPE/RS, em sua manifestação para não apresentação das contas.
DECIDO.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas anuais referentes ao exercício de 2018, do(a) DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB 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, 28 de outubro de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
Juiz Eleitoral da 131ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.141/2019 - 134ª ZONA ELEITORAL
Processo nº 83-47.2019.6.21.0134 Classe PC
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS) PROTOCOLO: 23.295/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS: Partido(s) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB. Responsável(s) : JOSÉ FRANCISCO NUNES e DANIEL
ROGÉRIO DORNELES (Adv(s) OTAVIANO DORNELES PEREIRA-OAB 28.828)
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.464/15);
Conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão
(art. 29, IV da Resolução TSE n. 23.464/15); caso necessário
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.464/15);
Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15), se houver;
9. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015), se
houver;
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Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE n.
23.464/15);
Notas explicativas (art. 29, XXII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Canoas, 20 de outubro de 2019
À consideração da Exma. Sra. Juíza Eleitoral.
Maria Helena de F. Chagas
Técnica Judiciária
Analista de Prestação de Contas
Rh.
Intimem-se os responsáveis para que complementem a documentação faltante, no prazo de 20 dias, conforme Art. 34 § 3º, da Resolução
23.546/2017 do TSE.
Dil. Legais.
Em 24/10/2019.
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N.142/2019 - 134ª ZONA ELEITORAL
Processo nº 75-70.2019.6.21.0134 Classe PC
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS) PROTOCOLO: 22.864/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS: Partido(s) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB. Responsável(s) : LUIS FELIPE
MAFHUZ MARTINI, EDUARDO GERARTH MARTINS, ROSEMERE SANTOS DE OLIVEIRA e ARLEI DIAS DOS SANTOS (Adv(s) Carmelina
Mazzardo-OAB/RS 27.304 e Rhayra Silveiro Mosqueiro-OAB/RS 95.936), CARLOS EDUARDO BATISTA PEREIRA (Adv(s) Carmelina
Mazzardo-OAB/RS 27.304, GUILHERME ALVES PRADO-OAB/RS 97.495, NATHANAEL VARRIALE DE OLIVEIRA-OAB/RS 111.618 e
Rhayra Silveiro Mosqueiro-OAB/RS 95.936)
Vistos.
Considerando a petição de fl. 43, intime-se o presidente municipal do partido PSDB, a fim de esclarecer o registro do senhor CARLOS
EDUARDO BATISTA PEREIRA, como tesoureiro da agremiação partidária, apresentado os documentos pertinentes.
Em 24/10/2019.
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-03.2017.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL (PL) DE PELOTAS (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO FERNANDO CURI ESTIMA E CRISTIAN MARCIANO KUSTER (ADV(S) SANDRA REGINA BERGMANN
SCHNEIDER-OAB 90079)
Diante do certificado acima, encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para que promova as medidas necessárias para a cobrança.
Pelotas, 25 de outubro de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE

165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-92.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: São Vendelino
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : EVANDRO LUIS SCHNEIDER E ANDREA WILLRICH SCHNEIDER
Rh.
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Tendo em vista que o órgão partidário e os responsáveis, devidamente notificados, não apresentaram as contas no prazo concedido, declaroos revéis.
Dê-se vista ao MPE.
Após, voltem conclusos para sentença.
Diligências legais.
Feliz, 28 de outubro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 61/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-70.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Alto Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
RESPONSÁVEL(S) : GERALDO FUHR E IBSON RACH
Rh.
Tendo em vista que o órgão partidário e os responsáveis, devidamente notificados, não apresentaram as contas no prazo concedido, declaroos revéis.
Dê-se vista ao MPE.
Após, voltem conclusos para sentença.
Diligências legais.
Feliz, 28 de outubro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-55.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : GUSTAVO FRANCISCO BRAUN MACHADO E TIAGO VINICIUS BOHN
Rh.
Tendo em vista que o órgão partidário e os responsáveis, devidamente notificados, não apresentaram as contas no prazo concedido, declaroos revéis.
Dê-se vista ao MPE.
Após, voltem conclusos para sentença.
Diligências legais.
Feliz, 28 de outubro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE

172ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 034/2019
O Doutor GUSTAVO BORSA ANTONELLO, Juiz Eleitoral da 172ª Zona de Novo Hamburgo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Pedro Adams Filho,
3713, Bairro Pátria Nova, em Novo Hamburgo, 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. 23.464/15, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativo
à Prestação de Contas Anual - Exercício 2018, da Comissão Provisória do Partido Republicanos.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
REPUBLICANOS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar a prestação de contas anual do
partido, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-la, 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 DEJERS.
Novo Hamburgo-RS, 25 de outubro de 2019.
Eu, Denise Quevedo Ribeiro Neumann, Chefe de Cartório da 172ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BORSA ANTONELLO,
Juiz Eleitoral.
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