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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 145/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 25.11.2019 (segunda-feira, às 14:00 horas):
Relator: Marilene Bonzanini 1) Agravo Interno Proc. Classe N. 8218 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político Órgão de Direção Regional - Exercício 2014. Procedência: D/C. Agravante(s): Partido Socialista Brasileiro - PSB (Adv(s) Luciano Manini
Neumann-OAB OAB/RS 82.374, Roberto Stevan Rego da Rosa-OAB OAB/RS 71.533 e Vanir de Mattos-OAB OAB/RS 32.692). Agravado(s):
Justiça Eleitoral.
Relatora: Marilene Bonzanini 2) Embargos de Declaração Proc. Classe N. 7327 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de
Partido Político - Exercício 2012 - Órgão de Direção Regional. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido da Social Democracia Brasileira PSDB (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723, Dr. Everson Alves dos Santos-OAB OAB/RS 104.318, Dr. Francisco Tiago
Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799, Luana Angélica da Rosa Nunes-OAB OAB/RS 83.164 e Paulo Renato Moraes-OAB OAB/RS 9.150).
Embargado(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 13.11.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 146/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 26.11.2019 (terça-feira, às 14:00 horas):
Relator: Gerson Fischmann 1)Proc. Classe RC N. 5951 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Arregimentação de Eleitor Ou
Boca de Urna. Procedência: São Gabriel. Recorrente(s): Cristofer Felipe Carvalho Larralvi (Adv(s) Alesson Lopes Rangel-OAB OAB/RS
106.875). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 13.11.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603605-81.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603605-81.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Polo Passivo: REPRESENTADO: SUSANA MARIA KAKUTA, EMILIA ROVEDA LAUERMANN, JOSE IVO SARTORI, JOSE PAULO
DORNELLES CAIROLI Advogados do(a) REPRESENTADO: MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARILUZ COSTA - RS103396 Advogados
do(a) REPRESENTADO: MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARILUZ COSTA - RS103396 Advogados do(a) REPRESENTADO: MILTON
CAVA CORREA - RS33654, MARILUZ COSTA - RS103396 Advogados do(a) REPRESENTADO: MILTON CAVA CORREA - RS33654,
MARILUZ COSTA - RS103396, MARIANA STEINMETZ - RS91425
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 19/11/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 12 de novembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 46-10.2014.6.21.0000 - PROTOCOLO: 161502014
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL - EXECUÇÃO DE JULGADO - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2013
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) Bruna Santos da Costa OAB/RS 107.863 e João Lúcio da Costa OAB/RS
63.654)
Vistos, etc.
Em virtude da certidão da fl. 1.331, exarada pela diligente Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais (SCCOP), intime-se o
executando, por intermédio do advogado, de que o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional deve ser providenciado sob pena de inscrição
no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), conforme estabelecem os §§ 2º e 3º do art. 2º da
Lei n. 10.522/2002, e a Resolução TSE n. 23.546/2017 no art. 60, inc. I, "b" , e § 2°.
Publique-se.
Porto Alegre, 11 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 119-45.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 303492015
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014 - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
Vistos, etc.
Após a intimação para pagamento do débito no valor de R$ 58.226,98 e da certificação do transcurso do prazo sem manifestação, com
posterior decurso do prazo para impugnação (fl. 309), cumpre analisar os demais pedidos formulados pela União na petição em que requereu
o cumprimento do acórdão (fls. 274-275v.).
A exequente requereu a intimação para pagamento sob pena de penhora de ativos financeiros e, na ausência de patrimônio suficiente para
quitação da dívida, a aplicação do § 3o do art. 37 da Lei n. 9.096/1995 com a redação dada pela Lei n. 13.165/2015, que trata do desconto nos
repasses de quotas do Fundo Partidário, assim como a emissão da certidão prevista no art. 517 CPC para fins de protesto, e a inscrição do
partido político no CADIN.
O pedido de aplicação da nova redação do § 3o do art. 37 da Lei n. 9.096/95 ao presente feito não comporta acolhimento porque o acórdão
que fixou a condenação é expresso ao afastar tal requerimento, consignando que o dispositivo seria considerando na redação vigente ao
tempo do exercício financeiro do ano de 2014 (fls. 222-225v.).
Os demais requerimentos merecem acolhida.
Após consulta ao BACENJud, foi promovida a indisponibilidade de ativos financeiros do partido no total de R$ 384,33 (trezentos e oitenta e
quatro reais e trinta e três centavos), mantidos junto ao Banco do Brasil.
Ressalto que o procedimento desconsiderou eventuais contas bancárias declaradas à Justiça Eleitoral como destinadas ao recebimento do
Fundo Partidário.
DIANTE DO EXPOSTO, determino:
a) a intimação do executado, por carta, para que se manifeste, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 854, §§ 2º e
3º, do Código de Processo Civil;
b) a seguir, a intimação da União para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias corridos;
c) a emissão da certidão para fins do protesto, de que trata o art. 517 do CPC, e respectiva disponibilização à exequente independentemente
de novo despacho;
d) a inclusão do devedor no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) após certificação do transcurso
do prazo legal de intimação (art. 2º, § 2º, da Lei n. 10.522/2002), independentemente de novo despacho;
e) a juntada dos detalhamentos que acompanham a presente decisão.
Publique-se e intime-se.
Porto Alegre, 11 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2193-09.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 427132014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): ALEXSANDRO DA SILVA GIGANTE (Adv(s) Diego de Souza Beretta OAB/RS 76.948 e Getulio de Figueiredo Silva OAB/RS
15.681)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
Determino a intimação da União para se manifestar da petição da fl. 610.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 11 de novembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
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PROCESSO CLASSE: PC N. 71-57.2013.6.21.0000 PROTOCOLO: 330602013
RELATOR(A): ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2012 - EXECUÇÃO DE
JULGADO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): CIDADANIA - CIDADANIA (PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS) (Adv(s) Juliana Arrué Dias OAB/RS 84.511 e Robinson
de Alencar Brum Dias OAB/RS 24.943)
Vistos.
A UNIÃO, representada pela ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), apresenta proposta de acordo extrajudicial a ser firmado com o partido
executado, referente às condições para adimplemento de débito oriundo de condenação do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS) ao
recolhimento de R$ 37.202,62 (trinta e sete mil duzentos e dois reais e sessenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional (fls. 494-500).
À vista disso, peticiona requerendo a intimação do executado para ciência e manifestação a respeito dos termos do referido acordo.
Assim, considerando pedido semelhante anteriormente ofertado nos presentes autos pela agremiação executada (fl. 486), renovo os termos do
despacho exarado em 15.10.2019 (fls. 488-v.) como fundamento para o indeferimento do presente pedido, verbis:
(...) não compete à Justiça Eleitoral intermediar acordo entre as partes, o qual deve ser entabulado pelos interessados e apresentado em juízo
para homologação, nos termos do disposto no art. 18 da Portaria n. 2/14-AGU/PRU, editada na vigência do Código de Processo Civil de 1973:
Art. 18 - Havendo ação judicial em curso, o acordo será apresentado em juízo, requerendo-se:
I - a homologação do termo, em se tratando de processos de conhecimento ou cautelar, visando à formação de título executivo judicial,
conforme disposto no art. 475-N, inciso III, do Código de Processo Civil;
II - a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, em se tratando de processo de execução, nos termos do art. 792 do
Código de Processo Civil.
Ainda, convém relembrar, o fracionamento do débito em parcelas previsto no art. 916 do Código de Processo Civil - processo de execução,
não se aplica ao cumprimento de sentença (§ 7º), sendo inviável, nessa fase, o parcelamento disposto no art. 11, §§ 8º e 11, da Lei n.
9.504/97.
A matéria foi recentemente disciplinada no art. 15 da Resolução TRE-RS n. 298/17:
Art. 15. O recolhimento de valores ao erário poderá ser parcelado em até 60 meses, desde que o respectivo requerimento tenha sido
protocolizado na Justiça Eleitoral dentro dos prazos previstos nos arts. 12 e 13, conforme o caso, e observados os requisitos do art. 5º desta
resolução.
Desse modo, eventual acordo de parcelamento, em sede de cumprimento de sentença, deve ser celebrado pelas partes e apresentado em
juízo para homologação. (Grifos originais)
Pelas razões acima expostas, indefiro o pedido da União para que o partido seja intimado acerca dos termos do acordo proposto (fls. 494-496).
Intime-se a União para que, no prazo de 30 dias, requeira as providências que entender cabíveis.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 11 de novembro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 42-65.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 187442017
RELATOR(A): ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016
Interessado(s): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DIRETÓRIO ESTADUAL, NELSON MARCHEZAN JÚNIOR e
FERNANDO ZINGANO (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo OAB/RS 51.723, Everson Alves dos Santos OAB/RS 104.318 e Francisco Tiago
Duarte Stockinger OAB/RS 48.799)
Vistos.
Recebo os documentos juntados às fls. 826-829v.
Cabe aos responsáveis partidários a comprovação da movimentação financeira da agremiação à Justiça Eleitoral, para fins de instrução dos
processos de prestação de contas, como já referido no despacho de fl. 815.
Diante disso:
a) pelos mesmos fundamentos postos no referido despacho, indefiro os pedidos constantes nos itens "b" e "c" da fl. 825v., nos termos do art.
39 da Resolução TSE n. 23.546/17;
b) determino a remessa dos autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCI) para análise do item 1 da petição de fls. 825-v. e o
respectivo documento apresentado à fl. 826, em conformidade com o art. 40 da Resolução TSE n. 23.546/17; e
c) após, retornem conclusos.
Diligências legais.
Em 11 de novembro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1543-59.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 417962014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 7711 (Adv(s) Giovana Federizzi OAB/RS
113.974, Marco Aurelio Figueiro Junior OAB/RS 88.670 e Samuel Menegon de Bona OAB/RS 110.397)
Vistos.
Postergo a análise dos pedidos da fl. 691.
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Intime-se a Advocacia-Geral da União para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de parcelamento realizado por CLÁUDIO
RENATO GUIMARÃES DA SILVA (fls. 695-696).
Após, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao executado, também pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Ainda, atualize-se a autuação para registro dos procuradores constituídos na fl. 699.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 11 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1399-85.2014.6.21.0000 - PROTOCOLO: 430402014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): JOÃO LEONEL DORNELLES, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14666
Vistos, etc.
A UNIÃO, em petição, requer a conversão em renda dos ativos financeiros bloqueados.
A quantia bloqueada foi transferida para a conta bancária vinculada ao juízo e desbloqueada a quantia em excesso, consoante protocolo
anexo.
Entretanto, verifico que o executado não foi intimado nos moldes do art. 854, §2º, CPC (fl. 135).
Assim, determino:
a) a intimação do executado, pessoalmente, do bloqueio, para que se manifeste, em 5 dias;
b) transcorrido in albis o prazo, defiro o requerimento da União, consistente na conversão em renda dos valores objeto do bloqueio via sistema
BacenJud, com a expedição de ofício à instituição financeira para conversão do depósito em renda, com os dados e códigos informados à fl.
145;
c) a intimação da União, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias;
d) a juntada ao feito dos documentos que acompanham a presente decisão;
Publique-se.
Porto Alegre, 11 de novembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RE N. 12-58.2018.6.21.0044 PROTOCOLO: 128432018
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: SANTIAGO ZONA: 44ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTAS DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PROGRESSISTAS - PP DE SANTIAGO (Adv(s) Luiz Felipe Biermann Pinto OAB/RS 58.154 e Valdir Amaral Pinto OAB/RS
7.319)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer nos autos, manifestando-se pela desaprovação das contas da
agremiação (fls. 337-346).
Posteriormente, a grei peticionou às fls. 348-349 para requerer a aplicação do art. 55-D, incluído na Lei n. 9.096/95 pela Lei n. 13.831/19, na
data de 19.6.2019, com o seguinte teor:
Art. 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde
que filiados a partido político.
Dessa forma, com o intuito de dar efetividade à ampla defesa e ao contraditório, evitando surpresa à parte por ocasião do julgamento,
determino a intimação da Procuradoria Regional Eleitoral, por meio da Secretaria Judiciária, em 5 dias, para se manifestar sobre o pedido.
Por fim, considerando que a procuradora apresentou à fl. 355 renúncia do mandato que lhe havia sido substabelecido com reserva de poderes
(fl. 352), determino o descadastramento da advogada como solicitado.
Após, voltem conclusos.
Cumpra-se
Diligências legais.
Porto Alegre, 11 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.

Atos da Presidência
Despachos
RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE: RE N. 35-92.2016.6.21.0005
RELATOR: GERSON FISCHMANN ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTAS - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS Recorrente(s): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB DE ALEGRETE (Adv(s) Airton Pacheco do Amaral OAB/RS 5.090, Mariana Steinmetz OAB/RS 91.425, Mariluz Costa
OAB/RS 103.396 e Milton Cava Côrrea OAB/RS 33.654) Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL Vistos, etc. 1. O MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – MDB DE ALEGRETE, por seus advogados, com fundamento no art. 276, I, “a” e “b” do Código Eleitoral, interpõe recurso
especial (fls. 277-300) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls. 232-243) que, nos autos do processo em epígrafe, por
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unanimidade, preliminarmente, acolheu o incidente de inconstitucionalidade suscitado pela Procuradoria Regional Eleitoral, afastando a
aplicação, ao caso concreto, do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19, e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso,
apenas para fixar em seis meses o prazo de suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário, afastando a condição de que a
sanção subsista até que os esclarecimentos sobre a origem dos recursos sejam aceitos pela Justiça Eleitoral, mantendo o recolhimento das
receitas injetadas no órgão partidário proveniente de recursos de origem não identificada (R$ 8.360,00) e de fonte vedada (R$ 10.631,00). O
Acórdão foi assim ementado: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO.
MATÉRIA PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N.
13.831/19. MÉRITO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PORCENTAGEM
REPRESENTATIVA DAS IRREGULARIDADES DIANTE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS NO PERÍODO. AFASTADA A
APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO.
REDUZIDO O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE
OS ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Incidente de inconstitucionalidade
suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do aludido incidente, incluído pela Lei n.
13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo público de livre nomeação e
exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos dados relativos à previsão de
estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a renúncia da receita. Omissão que
afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A legislação
infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à concessão de benefício que gere a diminuição de
receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116 da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas
consideradas como oriundas de fontes vedadas - benefício instituído em causa própria e sem qualquer finalidade pública subjacente - atenta
ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício de inconstitucionalidade formal e material.
Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19. 2. Mérito. O
art. 7º, caput, e o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.432/14, estabelecem que as transações bancárias em favor do prestador de
contas devem ser feitas, obrigatoriamente, mediante cheque cruzado ou depósito bancário direto, sempre com identificação do CPF ou CNPJ
do doador. No caso dos autos, o examinador técnico detectou depósitos sem referência ao CPF ou CNPJ, sendo considerados de origem não
identificada. Falha grave que impede o controle da Justiça Eleitoral sobre eventuais fontes vedadas e prejudica a transparência da
contabilidade. 3. Constatado o recebimento de doações provenientes de autoridades públicas. Inaplicável ao feito, de forma retroativa, a
alteração promovida pela Lei n. 13.488/17, que excluiu do rol de fontes vedadas o exercente de função ou cargo público demissível ad nutum,
na administração pública direta ou indireta, desde que filiado à respectiva legenda. Incidência da legislação vigente à época dos fatos, em
atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 4. Manutenção do juízo de irregularidade das contribuições, as quais equivalem a
47,77% do total de recursos arrecadados, o que inviabiliza a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, impondo a
desaprovação das contas partidárias. 5. Afastada a penalidade de suspensão do recebimento de novas quotas até que a origem do recurso
seja informada. A interpretação teleológica do texto do art. 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.432/14 evidencia que o repasse de novas quotas
do Fundo Partidário somente ficará suspenso até que a justificativa seja aceita pela Justiça Eleitoral ou haja o julgamento do feito. Reduzido
prazo de suspensão do Fundo Partidário para seis meses. Recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia impugnada, oriunda de origem não
identificada e de fonte vedada.6. Parcial provimento. Opostos embargos de declaração (fls. 252-268) foram, por unanimidade, desacolhidos
(fls. 271-273v). A decisão restou assim ementada: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. MATÉRIA OBJETO DA INSURGÊNCIA
DIRETAMENTE ENFRENTADA PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
DESACOLHIMENTO. 1. A oposição de aclaratórios não tem por finalidade a reforma, mas tão somente a integração da decisão recorrida,
exigindo fundamentação necessariamente vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum
impugnado. 2. Configurado o inconformismo do embargante com a decisão embargada. Evidenciada a tentativa de rediscutir a matéria já
decidida pela Corte. Acórdão adequadamente fundamentado com as razões suficientes para a formação do convencimento dos integrantes do
Pleno deste Tribunal. 3. O art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados caso o tribunal superior
entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 4. Desacolhimento. O recorrente sustenta que o incidente suscitado pelo
Ministério Público Eleitoral induziu a erro no julgamento pois, na apreciação de matéria de cunho eleitoral, a decisão se utilizou de institutos da
legislação tributária. Destaca que a lei do Orçamento Anual da União, que contém as receitas previstas, não estima o recebimento de recurso
oriundos de multas provenientes de processos eleitorais e não há fato gerador incidente nos processos alcançados pela lei nº 13.831/2019,
pois estes ainda estão em andamento, sem trânsito em julgado. Sinala que não há requerimento no processo de aplicação da lei nº
13.831/2019 e que, de todo modo, não há falar em renúncia de receita na aplicação da norma por se tratar de nova legislação incidente em
processos de prestação de contas não transitados em julgado, inexistindo fato gerador. Aduz que os recolhimentos de doações consideradas
fonte vedada, anistiados pelo art. 55-D da Lei 9.096/95, não se enquadram em despesa obrigatória e, por isso, não tratam de renúncia de
receita, não possuindo enquadramento no rol de receitas da União previsto na Lei 4.320/64. Refere que o recolhimento de valores originários
de fonte vedada compõe Fundo Especial de Assistência aos Partidos Políticos e a anistia legal do art. 55-D da Lei 9.096/95 não infringe o
artigo 113 da ADCT. Assevera que o art. 16 da Constituição Federal não se aplica ao julgamento de prestações de contas de exercício
financeiro ou de campanha e que a legislação nunca proibiu doações das chamadas “autoridades” e que a alteração do art. 31 da Lei nº
9.096/95 veio para afastar vedação jurisprudencial. Aduz que filiados que conquistaram cargo eletivo por intermédio da grei tem interesse
natural em contribuir para sanar as despesas dos partidos, já que estes se mantêm apenas com o Fundo Partidário e a receita de seus filiados.
Informa que a vedação imposta trouxe prejuízo, tanto mais porque o recorrente é um diretório municipal e não recebe valores do fundo
partidário. Destaca que a decretação de inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei 9.096/95 viola o inciso VIII do art. 48, combinado com o
parágrafo 5º do art. 66, ambos da Constituição Federal, e que diante da supressão do contraditório não houve enfrentamento de todos os
argumentos deduzidos no processo, consoante inciso IV do art. 489 do CPC. Colaciona ementas de outros Regionais objetivando demonstrar o
cotejo analítico e a similitude fática entre decisões dissonantes para admissibilidade de sua peça recursal Sustenta a ausência do contraditório
e ampla defesa, invocando o disposto no artigo 7º, 9º e 10º do Código Civil, bem como aduz que, antes do início do julgamento, o processo foi
retirado de pauta em face do incidente suscitado pelo Ministério Público Eleitoral, sendo aprazado novo julgamento sem possibilidade de
manifestação das partes e refere que diante do procedimento de inconstitucionalidade previsto nos arts. 948 e 950, §§ 2º e 3º do Código de
Processo Civil, não foi garantida a ampla defesa ou contraditório. Destaca que em sede de embargos de declaração referiu que a novidade
trazida pela Lei 13.488/2017 deveria ser aplicada ao caso, para considerar lícitas as doações realizadas por ocupantes de cargo em comissão,
desde que filiados ao partido. Assevera que as doações apontadas como não identificadas decorrem de erro da instituição financeira que não
apresentou documentos referentes às contas bancárias do partido. Destaca que houve requerimento de prova testemunhal para que doadores
fossem identificados e invoca a aplicação retroativa da lei nº 13.488/2017, colacionando jurisprudência para arrimo de tese. Vieram os autos a
esta Presidência para fins do juízo de admissibilidade. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte
encontra-se legitimada e irresignação mostra-se regular e aforada tempestivamente, por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo. 3.
Recurso Especial O recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação federal e de uniformização de entendimentos
firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos discordantes. A decisão atacada apontou duas
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irregularidades na prestação de contas, quais sejam, valores recebidos em conta bancária sem a identificação do CPF ou CNPJ do doador, no
montante de R$ 8.360,00, configurando recurso de origem não identificada e doações recebidas de autoridades públicas, no somatório de R$
10.631,00, enquadradas como quantias de fonte vedada. Em relação a estas o recurso especial não comporta admissibilidade, porquanto, no
tocante aos valores recebidos em conta bancária sem a identificação do CPF ou CNPJ do doador, o art. 7º, caput, e o art. 8º, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23.432/14 estabelece que as transações bancárias em favor do prestador de contas devem ser feitas, obrigatoriamente,
mediante cheque cruzado ou depósito bancário direto, sempre com identificação do CPF ou CNPJ do doador. Consoante apontado pelo órgão
técnico, quanto ao montante de R$ 8.360,00, os doadores não puderam ser identificados pelo CPF ou CNPJ, ensejando a violação do art. 13
da mesma Resolução. Também foi apontado recebimento, pela agremiação, de recursos de fonte vedada, no total de R$ 10.631,00,
decorrente de doações provenientes de autoridades públicas, vale dizer, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que exerceram cargos de
chefia ou direção na Administração Pública direta ou indireta, sendo inaplicável a Lei n. 13.488/17 às contas de exercícios financeiros
anteriores à sua vigência. As contas do recorrente são relativas ao ano de 2015, a análise da contabilidade observa as prescrições normativas
contidas no art. 31 da Lei n. 9.096/95, vigente ao tempo dos fatos, e na Resolução TSE n. 23.432/14, cujo art. 12, inc. XII e § 2º, dispõe que as
agremiações estavam impedidas de receber doações de pessoas ocupantes de cargo de chefia ou direção na administração pública. Ressalto
que este Regional firmou posicionamento pela irretroatividade das novas disposições legais, ainda que eventualmente mais benéficas ao
prestador de contas, tendo preponderado os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica, posicionamento também
adotado pelo TSE atraindo a aplicação da Súmula nº 30/TSE1. Desta forma, busca o partido político através do presente Recurso Especial
modificar o entendimento exposto no acórdão alegando fatos e argumentos que não comportam novas discussões, visto que já analisados de
forma exaustiva e detalhada em sede de julgamento do Recurso Eleitoral, revelando a flagrante e clara inconformidade com a decisão
prolatada por este e. Tribunal Regional Eleitoral, o que é defeso em sede de Recurso Especial, conforme preceitua a Súmula n.º 24/TSE2.
Verifico, ainda, que o recorrente também não demonstrou o dissídio exigido pelo recurso interposto por fundamento no art. 276, I, “b”, do
Código Eleitoral, uma vez que não houve cotejo analítico, tampouco similitude fática com o julgado do TRE/MT, incidindo o óbice da Súmula nº.
28/TSE3, o que resulta na não admissão do Recurso Especial baseado no inciso II, §4º do art. 121 da CF/88, pois a mera transcrição da
ementa não afasta a necessária demonstração da similitude dos casos enfrentados e das soluções diversas encontradas. No tocante ao
entendimento deste Tribunal em relação ao art. 55-D, incluído na Lei dos Partidos Políticos pela lei n. 13.831/19, no sentido de que este
dispositivo legal padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, na medida em que veio desacompanhado de estimativa de impacto
orçamentário, bem como afronta aos princípios da prestação de contas, da moralidade administrativa e da integridade legislativa. Tal
entendimento materializou-se no acórdão cuja ementa transcrevo: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N.
9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. MÉRITO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE
VEDADA. PORCENTAGEM REPRESENTATIVA DAS IRREGULARIDADES DIANTE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS
NO PERÍODO. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO
JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. REDUZIDO O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A
SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE OS ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1.
Incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do
aludido incidente, incluído pela Lei n. 13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que
tenham como causa as doações ou contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo
público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos
dados relativos à previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a
renúncia da receita. Omissão que afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. A legislação infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à
concessão de benefício que gere a diminuição de receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116
da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas consideradas como oriundas de fontes vedadas - benefício instituído em causa própria e sem
qualquer finalidade pública subjacente - atenta ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício
de inconstitucionalidade formal e material. Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95,
incluído pela Lei n. 13.831/19. (TRE-RS, RE n. 3592, Rel. Des. Eleitoral Gerson Fischmann, DEJERS de 23.8.2019) [...] Considerando o
embate proposto pelo recorrente em seu apelo extremo, no que diz respeito à controvérsia a respeito da aplicação ou interpretação da Lei
Federal (Lei n. 9.096/95), e com vistas a garantir a integridade da norma positiva e a uniformidade de interpretação do direito federal entre os
tribunais, entendo que tal questão deva ser objeto de pronunciamento do e. Tribunal Superior Eleitoral. Pelo exposto, admito o recurso especial
interposto pelo recorrente, com fundamento no art. 121, § 4º, I, da Constituição Federal, c/c art. 276, I, “a”, do Código Eleitoral, exclusivamente
quanto a aplicação do art. 55-D, incluído na Lei dos Partidos Políticos pela lei n. 13.831/19 Intime-se o Ministério Público Eleitoral com vista dos
autos. Por fim, remetam-se os autos ao c. TSE com as minhas homenagens. Cumpra-se. Porto Alegre, 12 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, Presidente do TRE-RS.

Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 279, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar o servidor Rafaele Marnei Rotta, Técnico Judiciário, Área Administrativa, da Função Comissionada de Assistente I (FC-1) do
Posto de Atendimento ao Eleitor, sediado no município de Ronda Alta/RS, vinculado à 146ª Zona Eleitoral – Constantina /RS, a partir de 11-112019.
Art. 2.º Designar a servidora Rafaela Marciana Donida, requisitada da Prefeitura Municipal de Ronda Alta, para a Função Comissionada de
Assistente I (FC-1) do Posto de Atendimento ao Eleitor, sediado no município de Ronda Alta/RS, vinculado à 146ª Zona Eleitoral –
Constantina /RS, a partir de 11-11-2019.
Art. 3.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 0600798-54.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: ERIVALDO MENEZES PIMENTEL
INTERESSADO: 015ª ZONA ELEITORAL - CARAZINHO/RS DECISÃO
Analisando a documentação recebida, verifico que a 015ª Zona Eleitoral publicou Edital dando ciência da Coincidência 2DRS1902674706, bem
como diligenciou junto à Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Carazinho/RS, anexando certidão narratória dando conta da
extinção da punibilidade.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n. 120391780434, em
nome de ERIVALDO MENEZES PIMENTEL, em face do restabelecimento dos seus direitos políticos.
Após, inative-se o 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, 6 de novembro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.

Atos da Secretaria
Edital
EDITAL SJ/CORIP/SADAP N. 20/2019 (RETIFICAÇÃO)
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
03/11/2019 até 09/11/2019.
* Edital republicado em razão da retificação da data do período.
Classe

Número

Recurso
Criminal

297-46.2016.6.21.0133

Prestação
de Contas

0600819-30.2019.6.21.0000

Processo
Administrat
ivo

Petição

Relator

Data
de Partes
Tipo
de
Autuação
Distribuição
Desembargador
Eleitoral 04/11/2019 Ministério Público Eleitoral Por prevenção
Rafael da Cás Maffini
X Jussara Maria Pires,
Joel Oliveira de Azevedo,
Jeci da Silva e João
Carlos dos Santos Nobre

Desembargador
Eleitoral
Gustavo Alberto Gastal
Diefenthäler

04/11/2019

Partido
Brasileiro
Pelotas

0600818-45.2019.6.21.0000

Desembargadora
Bonzanini

Marilene

04/11/2019

Claudia Grohs Pauhl,
Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Sul e
134ª Zona Eleitoral –
Canoas/
RS

À Presidente

0600823-67.2019.6.21.0000

Desembargador
Federal
Carlos Eduardo Thompson
Flores Lenz

05/11/2019

Ibaru Rodrigues Barboza
X
Partido
Socialista
Brasileiro – PSB de
Cachoerinha

Automática

–

Republicano
PRB de

Automática

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, Quinta-feira, 14 de Novembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 213, Página: 9

Prestação
de Contas

0600820-15.2019.6.21.0000

Desembargador André Luiz
Planella Villarinho

05/11/2019

Partido
Socialista
Brasileiro
(Comissão
Provisória) – PSB de Três
Forquilhas, Dilsoni Barros
de Souza e Arlei Justo
Hoffmann

Automática

Recurso
Eleitoral

0600010-51.2019.6.21.0158

Desembargador
Eleitoral
Roberto Carvalho Fraga

05/11/2019

Movimento Democrático
Brasileiro – MDB de Porto
Alegre X Justiça Eleitoral

Automática

Porto Alegre, 12 de novembro de 2019.
Ricardo Floriano de Souza,
Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual,
SADAP/CORIP

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 291/2019
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 NÚMERO
VALOR
CARGO/COMISSÃO
DE DIÁRIAS UNITÁRIO

ADICIONAL¹

Cleber
da
Silva 2,5
Moreira, Assessor II da
Assessoria
de
Comunicação
Social
(CJ-2)

Ida:
R$168,00; R$ 1.386,00
Retorno: R$168,00

R$420,00

VALOR
BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

-R$103,40

R$ 1.282,60

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF
04 a 06-12-2019
Participar do III Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário, de 05 a 06-12MOTIVO:
2019. Proc.:.0008272-84.2019.6.21.8000
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 11-11-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL

ZONAS ELEITORAIS

2ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019- 2ªZE/RS - DESIGNA AUDIÊNCIA
Classe Ação Penal – Processo n. 36-86.2016.6.21.0002
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: RODRIGO MARINI MARONI
ADV.: Maria Angélica Queiroz Rodrigues – OAB/RS 32083
ADV.: Mário Breno Gonzalez Rodrigues – OAB/RS 11176
ADV.: Bibiane Fernandes de Ávila – OAB/RS 90861
ADV.: André Luis dos Santos Barbosa – OAB/RS 50031
ADV.: Eduarda dos Reis Eschberger – OAB/RS 57664
RÉ: FERNANDA CARVALHO DA SILVA ORTIZ CRUZ
ADV.: Décio Itiberê Gomes de Oliveira – OAB/RS 12725
ADV.: Larissa da Silva Martins – OAB/RS 88946
ADV.: Caroline Oliveira Rocha – OAB/RS 83246
ADV.: Fernanda Silva Ferreira – OAB/RS 90904
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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ADV.: Daviane Pereira – OAB/RS 99895
RÉU: ANDRÉ VILSON COSTA DA SILVA
ADV.: Guilherme Lunelli Damian – OAB/RS 77236
ADV.: Ademir Duarte Lencina – OAB/RS 62751
RÉ: CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA
ADV.: Defensor Público da União
R.h.
Para realização da audiência de proposta de suspensão condicional do processo à acusada Caroline Lopes de Oliveira, nos termos da
promoção retro, designo o dia 12/12/2019, às 14h00min.
Intime-se a acusada por mandado e sua Defesa Pública, modo pessoal, cientificando-se que a ausência ao ato solene será interpretado como
recusa ao benefício ofertado, hipótese na qual o feito seguirá seus ulteriores termos.
Diligências legais.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.
SANDRO LUZ PORTAL,
Juiz Eleitoral.

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 238/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-21.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Cabrais
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE NOVO CABRAIS
RESPONSÁVEL(S) : JARBAS IVANES DEICKE E DENISE PRIEBNOW (ADV(S) LISANDRO SANTOS MACHADO-OAB 78927), GIOVANI
CHERINI E LUIZ ROBERTO DALPIAZ RECH
Vistos.
Em face da certidão de fl. 67, verifico que o responsável Giovani Cherini foi devidamente cientificado de sua inclusão nos autos e da
necessidade de regularizar sua representação processual, permanecendo, entretanto, silente no prazo deferido (certidão de fl. 69v). Assim, em
face da ausência de representação processual nos autos para o responsável, decreto sua revelia, recebendo o feito no estado em que se
encontra. Frise-se, por oportuno, que a parte revel perde o direito de ser intimada dos atos processuais, bastando a publicação de nota de
expediente destinada à intimação das demais partes representadas por advogado.
Intime-se pelo DEJERS.
Após, em face do cumprimento de todas as diligências de ordem regulatória, determino o prosseguimento do feito, para tanto:
I – publique-se edital no DEJERS com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período;
II – junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III – colham-se e certifique-se nos autos as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; e
IV – manifeste-se o responsável pela análise técnica sobre os itens I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias.
Dil.
Cachoeira do Sul, 12 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 239/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-42.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO GERALDO LUZ DE SENNA, TELDA DA SILVA ASSIS E CILON DOS SANTOS NASCIMENTO (ADV(S)
GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
Vistos.
O Diretório Municipal foi intimado para realizar o recolhimento ao erário do total dos valores devidos, conforme cálculos realizados de fls. 219226.
O Diretório Municipal em sua manifestação de fls. 232-240, requereu o parcelamento dos valores devidos, em 100 (cem) parcelas, em face da
Res. TRE/RS 298/2017, art. 5º. Justificou seu pedido informando que possui pouco valor em conta bancária, possui outros débitos referentes
aos exercícios 2016 e 2017 a serem recolhidos e, caso o parcelamento seja deferido em parcelas inferiores a 100 (cem) parcelas,
ultrapassaria o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário conforme Art. 5º parágrafo único da referida resolução.
A Resolução TRE/RS 298/2017 diz o seguinte:
(...)
Art. 2º Após o trânsito em julgado de decisão proferida em processo de natureza cível-eleitoral que imponha multa por infringência a
dispositivos do Código Eleitoral, da Lei n. 9.504/1997 ou de leis conexas e antes da aplicação dos procedimentos previstos na Resolução TSE
n. 21.975/2004, deverá o cartório eleitoral ou a Secretaria Judiciária, conforme o caso, intimar o infrator quanto à disponibilização da Guia de
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Recolhimento da União - GRU, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da respectiva intimação, efetue o recolhimento do valor integral
do débito ou requeira seu parcelamento.
(...)
Art. 4º O requerimento de parcelamento, subscrito por advogado regularmente constituído, deverá ser apresentado no prazo de 30
(trinta) dias, contado da intimação, e deverá conter a identificação do processo, o valor da multa e a quantidade de parcelas pleiteadas, tendo
em vista o limite previsto no art. 5º desta Resolução, sob pena de indeferimento do pedido.
§ 1º O requerimento de parcelamento e o acompanhamento dos pagamentos efetuados serão processados nos próprios autos em que
foi aplicada a multa.
Art. 5º O parcelamento é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 (sessenta) meses, salvo quando o valor da
parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa
jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites.
Parágrafo único. O parcelamento é garantido também aos partidos políticos em até sessenta meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o
limite de 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as
parcelas não ultrapassem o referido limite.
(...)
Em face das razões alegadas pelo Partido, e existindo a possibilidade de parcelamento do valor devido de R$ 19.075,45 (dezenove mil setenta
e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em 100 (cem) parcelas , DEFIRO o parcelamento.
Determino a emissão pelo Cartório Eleitoral da GRU referente à primeira parcela, a ser retirada em Cartório pelo Partido e responsáveis, para
pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.
Tendo o requerimento de parcelamento sido realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias da intimação, incidirá atualização monetária e juros
moratórios apenas a partir da segunda parcela.
Para pagamento das parcelas, a contar da segunda, fica dispensada a intimação ou aviso, devendo as correspondentes guias de recolhimento
serem retiradas mensalmente pelas partes, junto ao Cartório Eleitoral, mediante apresentação da guia anterior (guia original) devidamente
quitada. Cada parcela terá seu vencimento no último dia útil do mês respectivo, e o valor de cada parcela mensal deverá ser acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Somente será permitida a entrega da guia referente à parcela a vencer, sendo vedada a entrega, em conjunto, de todas as guias do
parcelamento.
A falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as demais, deverá ser certificada nos
autos e submetida à autoridade judicial, para decisão sobre a imediata rescisão do parcelamento e o prosseguimento da cobrança.
Quanto ao valor a ser recolhido referente a recursos recebidos de fonte vedada no valor de R$ 151,46 (cento e cinquenta e um reais e
quarenta e seis centavos), não havendo pedido de parcelamento, deverá ser realizado o recolhimento integral do valor ao erário, e a GRU
deverá ser retirada em Cartório pelo Partido e responsáveis, para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.
Intimem-se por meio do Procurador, por nota de expediente no DEJERS.
Dil.
Cachoeira do Sul, 12 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.325/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 1-53.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE CANDIDATO – ELEIÇÕES – 2016 – EXECUÇÃO DE JULGADO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
EXECUTADO: MÁRIO LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA (ADVS. DIEGO DE QUADROS MACHADO OAB/RS 67.179)
EXEQUENTE: UNIÃO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
De ordem da Juiz Eleitoral, fica intimado, o executado, para que efetue a quitação voluntária do valor determinado no despacho da fl.39, no
prazo de 15 dias, nos termos do Art. 523, caput do CPC.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 326/2019 - 15ªZE/RS.
PROCESSO CLASSE: PET – 52-93.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016 – Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Petição de
Regularização
PROCEDÊNCIA: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL - RS
JUÍZA ELEITORAL SUBSTITUTA: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – AMINRANTE TAMANDARÉ DO SUL- RS (Adv. MICHELI GROTH FARDO –
OAB/RS 99.507).
RESPONSÁVEIS: ANITO JOSÉ HAUBERT – presidente, e MARLISE CECÍLIA KLEIN HAUBERT Tesoureira (Adv. MICHELI GROTH FARDO
– OAB/RS 99.507).
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados
intimados para se manifestar sobre o Parecer Conclusivo das folhas 49 e 50, e ainda do Parecer do Ministério Público Eleitoral da folha 52, no
prazo de 15 dias, nos moldes do despacho da fl. 36.
Andréa Ferretto Richter - Chefe do Cartório da 15ªZE.
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19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 26-25.2015.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Amaral Ferrador
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) HÉRCIO ALVES RODRIGUES-OAB 17274 E JOSÈ RENATO
VARGAS DOS SANTOS-OAB 87392)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO PAULO EYMAEL MARQUES, CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA, MILTON NUNES ARAÚJO E GILBERTO
GONÇALVES (ADV(S) JOSÈ RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB 87392)
Trata-se de pedido de parcelamento de valores a serem depositados em benefício do Tesouro Nacional, tendo em vista que referentes a fonte
vedada.
Defiro o parcelamento do débito em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, tendo em vista a concordância do agente ministerial, bem como
porque atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, o valor da condenação.
Assim, intimem-se o representado e os responsáveis para que providenciem o pagamento do valor devido, o qual pode ser parcelado, em 12
parcelas mensais e sucessivas, inclusive.
Intime-se o representante do Ministério Público.
Encruzilhada do Sul, 12 de novembro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-42.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Catuípe
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ANDREIA POSSOBON-OAB 67.987)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ FERNANDO BARONI E SILVIA REJANE SLACIN (ADV(S) ANDREIA POSSOBON-OAB 67.987)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT – Catuípe/RS, informando a
movimentação financeira no exercício de 2018.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 64). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 67).
Realizou-se a perícia contábil (fl. 68).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela homologação das contas prestadas (fl. 70).
Intimados para apresentar alegações finais, o partido manteve-se silente (fl. 72) e o Ministério Público Eleitoral reiterou a manifestação pela
aprovação das contas (fl. 70).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, as contas foram prestadas por representante partidário, orientado por contador habilitado, gozando assim presunção de
veracidade. No mesmo sentido, a perícia contábil realizada não constatou quaisquer irregularidades nas contas apresentadas.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação às informações financeiras no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério
Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 46, I da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do Partido Democrático Trabalhista – PDT – Catuípe/RS,
relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Transitado em julgado, efetue-se o lançamento no sistema SICO.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Ijuí, 07 de novembro de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-04.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) TELMO ELEMAR RAMOS ALVES-OAB 64144)
RESPONSÁVEL(S) : AGUSTINHO BERLEZI E JAIR ANTONIO DA ROSA (ADV(S) TELMO ELEMAR RAMOS ALVES-OAB 64144)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – Ijuí/RS,
informando a movimentação financeira no exercício de 2018.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 85). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 96).
O Exame da Prestação de Contas (fl. 89) apontou que o partido não apresentou o Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil
digital.
Emitido o Parecer Conclusivo da fl. 93 e o Parecer do Ministério Público Eleitoral da fl. 95, ambos opinando pela desaprovação das contas, o
partido e seus responsáveis foram citados para apresentar defesa (fl. 97) e não se manifestaram (fl. 99).
Intimados para apresentar alegações finais, o partido e seus responsáveis mantiveram-se silentes (fl. 102) e o Ministério Público Eleitoral
reiterou a manifestação pela desaprovação das contas (fl. 104).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Ijuí.
Registre-se que a prestação de contas apresentada tempestivamente pela Direção Municipal, cumprindo o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95,
não foi instruída com todos os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/17.
O Parecer Conclusivo (fl. 93) apontou que o partido não apresentou o Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital,
conforme exigência legal do art. 29, I, da resolução mencionada, abaixo transcrito:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e inicia-se com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças:
I - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital; (…)
Ainda, o art. 46 da mesma norma legal, determina a desaprovação das contas quando verificado ausência de documentação que comprometa
a integralidade das contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário;
(…)
Desta forma, ao não se ter acesso a documentos eletrônicos de apresentação obrigatória, como os Registros Contábeis, resta inviabilizada
sobremaneira a análise da regularidade contábil da agremiação, considerando-se o valor elevado das receitas e arrecadações (fl. 93), não
havendo possibilidade de homologação das contas diante de tal obstrução.
III – DISPOSITIVO
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Ijuí/RS, referente
ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, III, "a" e “b” da Resolução TSE n.º 23.546/2017, deixando de condenar a multa de que
trata o Art. 49 da Resolução das Contas ante as falhas elencadas não referirem a arrecadação de recursos.
Efetuem-se os lançamentos no sistema SICO.
Havendo solicitação de desentranhamento dos documentos apresentados, restituam-se os documentos, certificando-se nos autos.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Diligências legais.
Arquive-se com baixa.
Ijuí, 07 de novembro de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-49.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Ramada
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) MARCUS RENATO BUCHNER-OAB 51388)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR PAPLOWSKI E MARCOS UHDICH (ADV(S) MARCUS RENATO BUCHNER-OAB 51388)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido Progressista – PP – Nova Ramada/RS, informando a
movimentação financeira no exercício de 2018.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 58). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 61).
Realizou-se a perícia contábil (fl. 62).
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O Ministério Público Eleitoral opinou pela homologação das contas prestadas (fl. 64).
Intimados para apresentar alegações finais, o partido manteve-se silente (fl. 65) e o Ministério Público Eleitoral reiterou a manifestação pela
aprovação das contas (fl. 64).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, as contas foram prestadas por representante partidário, orientado por contador habilitado, gozando assim presunção de
veracidade. No mesmo sentido, a perícia contábil realizada não constatou quaisquer irregularidades nas contas apresentadas.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação às informações financeiras no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério
Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 46, I da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do Partido Progressista – PP – Nova Ramada/RS, relativas
ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Transitado em julgado, efetue-se o lançamento no sistema SICO.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Ijuí, 07 de novembro de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-48.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO TERRA BURMANN E PAULO GILBERTO COSTA
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Ijuí-RS, referente ao
exercício financeiro de 2018.
O partido e seus responsáveis foram devidamente notificados (fls. 03/07) e não se manifestaram (fl. 02).
Foram oficiados os diretórios nacional e estadual a respeito da não prestação de contas (fls. 11/13).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer de fl. 16, pelo julgamento de não apresentação das contas.
Após a intimação dos responsáveis (fl. 17), houve a manifestação de uma das partes (fl. 19/26).
Intimados sobre as informações e documentos dos autos, as partes não se manifestaram (27/28).
É o breve relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução 23.546/2017, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação financeira
ao Juiz Eleitoral.
O Partido Trabalhista Brasileiro do município de Ijuí-RS, não apresentou prestação de contas no prazo previsto no caput do art. 28, da
Resolução supracitada.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no art. 30, inciso I, da Resolução
supramencionada, sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, restando caracterizada a inadimplência quanto à
obrigatoriedade.
Constatada a regularidade das citações realizadas e a ausência de qualquer manifestação das partes, decreto a revelia das partes, nos termos
do caput do artigo 344 do Código de Processo Civil, sendo que os prazos fluirão da data de publicação da sentença no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral.
No mérito, cabe julgar as contas como não prestadas conforme determinado no art. 46, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Acolhendo determinação do colendo Supremo Tribunal Federal (ADI 6032, DJE nº104/2019), deixo de determinar a suspensão do registro do
órgão de direção municipal, prevista no art. 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Em decorrência do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município de Ijuí-RS, com fundamento no
art. 46, IV, “a” da Resolução TSE 23.546/17.
Determino, ainda, a perda do direito ao recebimento as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso a
contar desta data, conforme o art. 48 da Resolução TSE 23.546/17 e o art. 37-A da Lei 9.096/95.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Ijuí, 07 de novembro de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-55.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - AJURICABA/RS
RESPONSÁVEL(S) : MORGANA CORRÊA DA SILVA E ADENIR RITTERBUSCH
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores – PT – Ajuricaba/RS, informando a
movimentação financeira no exercício de 2018.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 63). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 66).
Realizou-se a perícia contábil (fl. 67).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela homologação das contas prestadas (fl. 69).
Intimados para apresentar alegações finais, o partido manteve-se silente (fl. 72) e o Ministério Público Eleitoral reiterou a manifestação pela
aprovação das contas (fl. 69).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, as contas foram prestadas por representante partidário, orientado por contador habilitado, gozando assim presunção de
veracidade. No mesmo sentido, a perícia contábil realizada não constatou quaisquer irregularidades nas contas apresentadas.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação às informações financeiras no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério
Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 46, I da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do Partido dos Trabalhadores – PT – Ajuricaba/RS, relativas
ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Transitado em julgado, efetue-se o lançamento no sistema SICO.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Ijuí, 07 de novembro de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-40.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (ADV(S) CAIRO DIEGO PUROLNIK-OAB 88777)
RESPONSÁVEL(S) : RENI CARLOS KOWALSKI E MARCO AURÉLIO BALLIN (ADV(S) CAIRO DIEGO PUROLNIK-OAB 88777)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido Social Liberal – PSL – Ijuí/RS, informando a movimentação
financeira no exercício de 2018.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 62). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 65).
Realizou-se a perícia contábil (fl. 66).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela homologação das contas prestadas (fl. 68).
Intimados para apresentar alegações finais, o partido manteve-se silente (fl. 71) e o Ministério Público Eleitoral reiterou a manifestação pela
aprovação das contas (fl. 68).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, as contas foram prestadas por representante partidário, orientado por contador habilitado, gozando assim presunção de
veracidade. No mesmo sentido, a perícia contábil realizada não constatou quaisquer irregularidades nas contas apresentadas.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação às informações financeiras no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério
Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 46, I da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do Partido Social Liberal – PSL – Ijuí/RS, relativas ao
exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Transitado em julgado, efetue-se o lançamento no sistema SICO.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
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Ijuí, 07 de novembro de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-25.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Ramada
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) MARLI LUCIA MEGIER BÖNMANN-OAB 72322)
RESPONSÁVEL(S) : JOCELI FERNANDES DOS SANTOS E DOUGLAS VIVICIUS DA SILVA MAAS (ADV(S) MARLI LUCIA MEGIER
BÖNMANN-OAB 72322)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido Demacrático Trabalhista – PDT – Nova Ramada/RS,
informando a movimentação financeira no exercício de 2018.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 50). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 53).
Realizou-se a perícia contábil (fls. 54).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela homologação das contas prestadas (fl. 56).
Intimados para apresentar alegações finais, o partido manteve-se silente (fl. 59) e o Ministério Público Eleitoral reiterou a manifestação pela
aprovação das contas (fl. 56).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, as contas foram prestadas por representante partidário, orientado por contador habilitado, gozando assim presunção de
veracidade. No mesmo sentido, a perícia contábil realizada não constatou quaisquer irregularidades nas contas apresentadas.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação às informações financeiras no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério
Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 46, I da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do Partido Democrático Trabalhista – PDT – Nova
Ramada/RS, relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Transitado em julgado, efetue-se o lançamento no sistema SICO.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Ijuí, 07 de novembro de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-25.2018.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2017
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA
ASO-OAB 56543), DIANA RAMIRES COSTA
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS BRANDÃO NOBRE (ADV(S) ALINE ACOSTA-OAB 114712 E DANIELA BEATRIZ ACOSTA-OAB 84603),
MANOEL NUNES MALLET E ANGELA ADRIANA JUNES PEREIRA (ADV(S) MARICÊ BALBUENA DAL FORNO-OAB 47.732 E TAMI
TEIXEIRA ASO-OAB 56.543), GIOVANE MANETTI DA SILVEIRA, EVA LUCIA SOARES MORENO, ROSANGELA VELASQUES DA ROSA
CÁCERES, ROSIMERI OLIVEIRA DE MATTOS E DIANA RAMIRES COSTA
Vistos.
Ciente.
Em que pese apresentada intempestivamete, a manifestação retro será apreciada no momento oportuno, quando da sentença.
Outrossim, determino seja dada vistas às partes para que no prazo de 03 (três) dias, apresentem suas alegações finais, nos termos do art. 40
da Res. TSE nº 23.546/2017.
Após venham os autos conclusos.
Diligências legais.
Jaguarão, 13 de novembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE
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39ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 197-82.2016.6.21.0039
EXECUÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Descumprimento da Proibição de Fornecimento de
Transporte ou Refeições a Eleitores - Artigo 11, iciso III, c/c artigo 5º, da Lei nº 6.091/1974
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO
APENADO(S) : JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SEVERO (ADV(S) NAIALA MIRANDA ROSA-OAB 90991, NAIRADI DA SILVEIRA
MIRANDA-OAB 52497 E ROBERTO ALVES DE SOUZA-OAB 37348)
Vistos
Ante a aceitação da parte, determino que o mesmo inicie o cumprimento conforme acertado. O pagamento deverá ser até o dia 10 de cada
mês.
Cumpra-se.
Intime-se.
Rosário do Sul, 12 de novembro de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE

47ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 254-76.2016.6.21.0047
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Proporcional - Prestação de Contas - De Candidato - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Borja
JUÍZA ELEITORAL: MÔNICA MARQUES GIORDANI
CANDIDATO(S) : ELVIO LUIZ LANGENDOLFF FELTRIN (ADV(S) MARIANE DA ROCHA RUCHEL CASTRO VIEIRA-OAB 66330)
Vistos.
Cuida-se de analisar pedido de parcelamento requerido pelo candidato Elvio Luiz Langendolff Feltrin, quanto ao valor imposto em sentença de
prestação de contas eleitorais e confirmado em recurso, consubstanciado no total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
Foram juntados documentos pelo interessado, a fim de subsidiar o pedido de pagamento em 60 parcelas.
Encaminhados os autos do MPE, este opinou pelo deferimento do parcelamento conforme requerido.
Pelo Juízo, foi determinada a apresentação das declarações de imposto de renda dos últimos 03 anos.
Atendida a determinação, vieram os autos conclusos.
Pela documentação carreada aos autos, o requerente aufere, mensalmente, remuneração no total líquido de R$ 5.620,52, recebida pelo cargo
de vereador, além de aproximadamente R$ 1.700,00 reais do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Quanto aos bens, tratam-se em
sua maioria de imóveis, com pouca liquidez.
Em relação aos gastos, percebe-se a existência de dois dependentes, e gastos com ensino superior.
Outrossim, a Resolução nº 298/2017, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ao disciplinar o parcelamento de multas eleitorais,
dispões, em seu art. 5º, que "o parcelamento é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 (sessenta) meses, salvo
quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no
caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos
limites".
Assim, entendo que deve ser deferido o pleito feito pelo devedor, contudo, adoto como critério na fixação do número de parcelas o parâmetro
dado pela própria resolução, qual seja, que a parcela seja, no máximo, no valor de 5% dos rendimentos docandidato. Somando ambas
remunerações fixas do requerente, o valor mensal de R$ 350,00 fica dentro dos critérios propostos pela resolução. Asim, concedo o
parcelamento do valor de R$ 17.500,00 em 50 parcelas, no valor de R$ 350,00.
Intime-se o devedor acerca desta decisão, assim como da emissão da GRU referente à primeira parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez)
dias, contado da intimação, conforme art. 325, da CNJE.
As demais parcelas terão seu vencimento no último dia útil do mês respectivo, dispensada nova intimação do devedor para retirada das GRU's,
devendo ele comparecer mensalmente no Cartório Eleitoral e, mediante apresentação da guia do mês anterior com o respectivo comprovante
de pagamento, retirar a nova guia.
O valor, a partir da segunda parcela, deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação (data do pedido
de parcelamento) até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado.
Fica o requerente ciente de que a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, será certificada nos autos para decisão sobre
a imediata rescisão do parcelamento e o prosseguimento da cobrança.
Diligências legais.
São Borja, 13 de novembro de 2019
MÔNICA MARQUES GIORDANI
Juíza Eleitoral da 047ª ZE
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55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 510/2019 - 055ZE
PROCESSO CLASSE: PC - 47-53.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
RESPONSÁVEL(S) : CIRCE TERESINHA KAYSER (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729), LEONEL IVANES BERNARDO E
CARMEN LUCIA DA SILVA
Em atendimento ao art. 6º da PORTARIA CONJUNTA P-CRE N. 3, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, intimo, de ofício, a parte e seus
representantes, para que seja providenciado o cadastramento dos procuradores dos autos no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no
prazo de 10 (dez) dias.
Taquara, 13/11/2019.
Simone Krás Amoretti
Chefe do Cartório
NOTA DE EXPEDIENTE N. 511/2019 - 055ZE
PROCESSO CLASSE: PC - 46-68.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOSÉ VANDERLEI BOTH-OAB 28441)
RESPONSÁVEL(S) : LORIVAL DA ROSA E EDERSON TOLEDO RIBEIRO (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
Em atendimento ao art. 6º da PORTARIA CONJUNTA P-CRE N. 3, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, intimo, de ofício, a parte e seus
representantes, para que seja providenciado o cadastramento dos procuradores dos autos no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no
prazo de 10 (dez) dias.
Taquara, 13/11/2019.
Simone Krás Amoretti
Chefe do Cartório
NOTA DE EXPEDIENTE N. 504/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-07.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - Partidos
Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Nacional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
RESPONSÁVEL(S) : LORIVAL DA ROSA E EDERSON TOLEDO RIBEIRO (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT,
do Município de Taquara/RS.
As contas foram apresentadas em 27/04/2017. Publicado edital n. 26/2017 no DEJERS, decorreu o prazo legal sem a apresentação de
impugnação às contas e foram encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para o Ministério
Público Eleitoral, fls. 39/42.
Regularizada a representação processual das partes, em atendimento ao art. 31, incisos I e II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, foram
intimadas do relatório exame da prestação de contas, decorrido o prazo sem manifestação, fl. 55v.
Foi expedido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 57/59v.), apontando irregularidades quanto ao recebimento de recursos
de origem não identificada no valor de R$994,97 (novecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos). Conforme relatório de fl. 21
e extratos bancários anexos ao relatório conclusivo, os depósitos foram realizados pelo órgão nacional do partido porém, não há nos autos,
informações dos doadores originários, impedindo o controle pela Justiça Eleitoral das fontes vedadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas (fl. 60).
Intimados o partido e os responsáveis, não apresentaram defesa, fl. 61v.
Aberto o prazo para alegações finais, igualmente transcorreu o prazo in albis, fl. 62v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
O Diretório Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, de Taquara/RS recebeu, no exercício financeiro analisado, contribuições de
origem não identificada, uma vez que não houve a identificação dos doadores originários quanto ao ingresso de recursos advindos do diretório
nacional do partido, estes sim identificados com seu CNPJ.
Verifico que, conforme relatório de fl. 21 e extratos bancários anexos ao relatório conclusivo, os depósitos foram realizados pelo órgão nacional
do partido, com identificação, porém, não há nos autos, informações dos doadores originários, como impõe a Resolução TSE n. 23.464/2015,
em seu art. 5, IV:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
(...)
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IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário.
Como apontado no art. 14, § 3°, da resolução em comento, a utilização de recursos oriundos de origem não identificada configura infração
grave e na necessidade de recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional, sendo vedada a devolução ao doador originário. As partes
não trouxeram aos autos nenhuma informação ou esclarecimento a fim de identificar os doadores originários, permanecendo inertes às
itimações.
Portanto, concluo que o processo de prestação de contas não obedeceu à exigência legal determinada pela legislação eleitoral quanto ao
recebimento e utilização de recursos de origem não identificada (artigo 13, da Resolução TSE nº 23.464/2015) no valor de R$994,97
(novecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, de Taquara/RS, do exercício
financeiro de 2016, com fulcro no art. 46, III, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, e determino o recolhimento ao Tesouro Nacional, do
valor recebido de origem não identificada, no total de R$994,97 (novecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) a ser
atualizado.
Transitada em julgado a decisão, determino a notificação do órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor da sentença e a
intimação para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.546/2016: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Res. TSE n. 23.546/2016; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no total de R$994,97 (novecentos e noventa e quatro
reais e noventa e sete centavos), a ser atualizado, ou requeira seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, I, “b”, e III, “b”).
Decorrido o prazo sem que tenham sido recolhidos os valores, proceda o cartório conforme prevê o art. 14, da Resolução TRE/RS n. 298/2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações supra, arquive-se com baixa.
Taquara, 12 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 505/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-59.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) ARTHUR TIMMEN RAYMUNDO-OAB 10224)
RESPONSÁVEL(S) : JULIANO FERREIRA DA SILVA E JULIARA FERREIRA DA SILVA (ADV(S) ARTHUR TIMMEN RAYMUNDO-OAB
10224)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD,
do Município de Rolante/RS.
As contas foram apresentadas em 11/01/2019. Publicado edital n. 31/2019 no DEJERS, decorreu o prazo legal sem a apresentação de
impugnação às contas e foram encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para o Ministério
Público Eleitoral, fl. 31-verso.
Sobreveio relatório exame da prestação de contas sobre o qual, o partido intimado, não juntou documentos, fl. 34v.
Foi expedido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 35/36), apontando irregularidades quanto ao recebimento de recursos de
origem não identificada no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), uma vez que não houve o trânsito em conta, fl. 25, em desacordo ao art. 6º,
§ 1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, caracterizando o descumprimento do art. 13 da resolução TSE, específico da vedação aos partidos
políticos, sob qualquer pretexto, o recebimento de recursos de origem não identificada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas (fl. 37).
Intimados o partido e os responsáveis, não apresentaram defesa, fl. 38v.
Aberto o prazo para alegações finais, igualmente transcorreu o prazo in albis, fl. 39v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O Diretório Municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, de Rolante/RS recebeu, no exercício financeiro analisado, contribuições
de origem não identificada, uma vez que não houve o trânsito em conta bancária, não sendo possível a verificação das entradas de recursos
pelo CPF ou CNPJ dos doadores, consoante art. 6º, § 1º, art. 7º, e art. 13, I, “a”, todos da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Como apontado no art. 14, § 3°, da resolução em comento, a utilização de recursos oriundos de origem não identificada configura infração
grave e na necessidade de recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional, sendo vedada a devolução ao doador originário.
O demonstrativo de fl. 25, notas explicativas, não deixa dúvidas do recebimento dos recursos sem o trânsito em conta, recursos estes
utilizados para o pagamento de despesas jurídicas, conforme fl. 20.
Portanto, concluo que o processo de prestação de contas não obedeceu à exigência legal determinada pela legislação eleitoral quanto ao
recebimento e utilização de recursos de origem não identificada (artigo 13, da Resolução TSE nº 23.464/2015) no valor de R$400,00
(quatrocentos reais).
III – DISPOSITIVO:
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Isto posto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, de Rolante/RS, do exercício
financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, III, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, e determino o recolhimento ao Tesouro Nacional, do
valor recebido de origem não identificada, no total de R$400,00 (quatrocentos reais) a ser atualizado.
Transitada em julgado a decisão, determino a notificação do órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor da sentença e a
intimação para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.546/2017: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Res. TSE n. 23.546/2017; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no total de R$400,00 (quatrocentos reais), a ser
atualizado, ou requeira seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, I, “b”, e III, “b”). Decorrido o prazo sem que tenham sido
recolhidos os valores, proceda o cartório conforme prevê o art. 14, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações supra, arquive-se com baixa.
Taquara, 12 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 506/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-09.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) ARTHUR HENRIQUE KLEIN-OAB 69029)
RESPONSÁVEL(S) : JULIANO FERREIRA DA SILVA, GUILHERME TIMMEN SCHMIDT, GESNE HENEMANN E ROBERTO SANTOS DE
OLIVEIRA (ADV(S) ARTHUR HENRIQUE KLEIN-OAB 69029)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB, do Município de Rolante/RS.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em acordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publicado edital n. 31/2019 no DEJERS, decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação às contas e foram encaminhadas cópias
do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para o Ministério Público Eleitoral, fls. 32-verso.
Sobreveio relatório exame da prestação de contas sobre o qual, o partido intimado, não juntou documentos, fl. 37-verso.
Foi expedido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 38/39), apontando irregularidades quanto ao recebimento de recursos de
origem não identificada no valor de R$442,56 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), uma vez que não houve o
trânsito em conta, em desacordo ao art. 6º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, caracterizando o descumprimento do art. 13 da resolução
TSE, específico da vedação aos partidos políticos, sob qualquer pretexto, o recebimento de recursos de origem não identificada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas (fl. 40).
Intimados o partido e os responsáveis, não apresentaram defesa, fl. 41v.
Aberto o prazo para alegações finais, igualmente transcorreu o prazo in albis, fl. 42v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O Diretório Municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, de Rolante/RS recebeu, no exercício financeiro
analisado, contribuições de origem não identificada, uma vez que não houve o trânsito em conta bancária, não sendo possível a verificação
das entradas de recursos pelo CPF ou CNPJ dos doadores, consoante art. 6º, § 1º, art. 7º, e art. 13, I, “a”, todos da Resolução TSE n.
23.464/2015.
Como apontado no art. 14, § 3°, da resolução em comento, a utilização de recursos oriundos de origem não identificada configura infração
grave e na necessidade de recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional, sendo vedada a devolução ao doador originário.
Verifico que, ainda que os valores estejam registrados no demonstrativo de obrigações a pagar de fl. 22, há nos autos os recibos referentes às
despesas no valor de R$92,56, fl. 07, e contrato de prestação de serviços contábeis, com data de vencimento em 30/04/2017, fl. 08, no valor
de R$350,00. Intimados, o partido e os responsáveis permaneceram inertes durante os prazos legais para manifestação. Na esteira do
demonstrativo de obrigações a pagar, entendo que não constam nos autos informações suficientes que evidenciem o real desembolso dos
valores referentes ao serviço contábil, diferentemente dos R$92,56, para os quais aqui estão os recibos juntados.
Portanto, concluo que o processo de prestação de contas não obedeceu à exigência legal determinada pela legislação eleitoral quanto ao
recebimento e utilização de recursos de origem não identificada (artigo 13, da Resolução TSE nº 23.464/2015) no valor de R$92,56 (noventa e
dois reais e cinquenta e seis centavos).
III – DISPOSITIVO
Isto posto, considerando o valor recebido indevidamente, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, de Rolante/RS, do exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº
23.464/2015, e determino o recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor recebido de origem não identificada, no total de R$92,56 (noventa e
dois reais e cinquenta e seis centavos) a ser atualizado.
Transitada em julgado a decisão, determino a notificação do órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor da sentença e a
intimação para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.546/2017: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Res. TSE n. 23.546/2017; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
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Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no total de R$92,56 (noventa e dois reais e cinquenta e
seis centavos), a ser atualizado, ou requeira seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, I, “b”, e III, “b”). Decorrido o prazo sem
que tenham sido recolhidos os valores, proceda o cartório conforme prevê o art. 14, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações supra, arquive-se com baixa.
Taquara, 12 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 507/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-24.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JOSÉ RODRIGUES NOVO FILHO-OAB 31480)
RESPONSÁVEL(S) : EGON RAUL SNIEDZE E MICHAEL ANDERSON SCHMIDT (ADV(S) JOSÉ RODRIGUES NOVO FILHO-OAB 31480)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB, do Município de Rolante/RS.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em acordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publicado edital n. 31/2019 no DEJERS, decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação às contas e foram encaminhadas cópias
do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para o Ministério Público Eleitoral, fl. 32-verso.
Sobreveio relatório exame da prestação de contas sobre o qual, o partido intimado, não juntou documentos, fl. 35v.
Foi expedido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 36/37), apontando irregularidades quanto ao recebimento de recursos de
origem não identificada no valor de R$92,56 (noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), uma vez que não houve o trânsito em conta,
em desacordo ao art. 6º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, caracterizando o descumprimento do art. 13 da resolução TSE, específico da
vedação aos partidos políticos, sob qualquer pretexto, o recebimento de recursos de origem não identificada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas (fl. 38).
Intimados o partido e os responsáveis, não apresentaram defesa, fl. 39v.
Aberto o prazo para alegações finais, igualmente transcorreu o prazo in albis, fl. 40v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
O Diretório Municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, de Rolante/RS recebeu, no exercício financeiro analisado,
contribuições de origem não identificada, uma vez que não houve o trânsito em conta bancária, não sendo possível a verificação das entradas
de recursos pelo CPF ou CNPJ dos doadores, consoante art. 6º, § 1º, art. 7º, e art. 13, I, “a”, todos da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Como apontado no art. 14, § 3°, da resolução em comento, a utilização de recursos oriundos de origem não identificada configura infração
grave e na necessidade de recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional, sendo vedada a devolução ao doador originário.
Verifico que, ainda que os valores estejam registrados no demonstrativo de obrigações a pagar, de fl. 14, há nos autos os recibos referentes às
despesas no valor total conforme indicado no relatório conclusivo, demonstrando que houve, efetivamente, o desembolso de R$92,56 (noventa
e dois reais e cinquenta e seis centavos), fl. 22.
Portanto, concluo que o processo de prestação de contas não obedeceu à exigência legal determinada pela legislação eleitoral quanto ao
recebimento e utilização de recursos de origem não identificada (artigo 13, da Resolução TSE nº 23.464/2015) no valor de R$92,56 (noventa e
dois reais e cinquenta e seis centavos).
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, considerando o valor insignificante recebido indevidamente, ainda que represente 100% da arrecadação financeira do partido para o
período, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, de
Rolante/RS, do exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, e determino o recolhimento ao
Tesouro Nacional, do valor recebido de origem não identificada, no total de R$92,56 (noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) a ser
atualizado.
Transitada em julgado a decisão, determino a notificação do órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor da sentença e a
intimação para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.546/2017: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Res. TSE n. 23.546/2017; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no total de R$92,56 (noventa e dois reais e cinquenta e
seis centavos), a ser atualizado, ou requeira seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, I, “b”, e III, “b”). Decorrido o prazo sem
que tenham sido recolhidos os valores, proceda o cartório conforme prevê o art. 14, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações supra, arquive-se com baixa.
Taquara, 12 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 508/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-88.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB (ADV(S) JOSÉ RODRIGUES NOVO FILHO-OAB 31480)
RESPONSÁVEL(S) : EGON RAUL SNIEDZE E MICHAEL ANDERSON SCHMIDT (ADV(S) JOSÉ RODRIGUES NOVO FILHO-OAB 31480)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB, do Município de Rolante/RS.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em acordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publicado edital n. 06/2017 no DEJERS, decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação às contas e foram encaminhadas cópias
do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para o Ministério Público Eleitoral, fls. 36/38.
Sobreveio relatório exame da prestação de contas sobre o qual, o partido intimado, não juntou documentos, fl. 42v.
Foi expedido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 43/44), apontando irregularidades quanto ao recebimento de recursos de
origem não identificada no valor de R$82,79 (oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), uma vez que não houve o trânsito em conta, em
desacordo ao art. 6º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, caracterizando o descumprimento do art. 13 da resolução TSE, específico da
vedação aos partidos políticos, sob qualquer pretexto, o recebimento de recursos de origem não identificada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas (fl. 45).
Intimados o partido e os responsáveis, não apresentaram defesa, fl. 46v.
Aberto o prazo para alegações finais, igualmente transcorreu o prazo in albis, fl. 47v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
O Diretório Municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, de Rolante/RS recebeu, no exercício financeiro analisado,
contribuições de origem não identificada, uma vez que não houve o trânsito em conta bancária, não sendo possível a verificação das entradas
de recursos pelo CPF ou CNPJ dos doadores, consoante art. 6º, § 1º, art. 7º, e art. 13, I, “a”, todos da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Como apontado no art. 14, § 3°, da resolução em comento, a utilização de recursos oriundos de origem não identificada configura infração
grave e na necessidade de recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional, sendo vedada a devolução ao doador originário.
Portanto, concluo que o processo de prestação de contas não obedeceu à exigência legal determinada pela legislação eleitoral quanto ao
recebimento e utilização de recursos de origem não identificada (artigo 13, da Resolução TSE nº 23.464/2015) no valor de R$82,79 (oitenta e
dois reais e setenta e nove centavos).
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, considerando o valor insignificante recebido indevidamente, ainda que represente 100% da arrecadação financeira do partido para o
período, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, de
Rolante/RS, do exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, e determino o recolhimento ao
Tesouro Nacional, do valor recebido de origem não identificada, no total de R$82,79 (oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) a ser
atualizado.
Transitada em julgado a decisão, determino a notificação do órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor da sentença e a
intimação para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.546/2017: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Res. TSE n. 23.546/2017; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no total de R$82,79 (oitenta e dois reais e setenta e
nove centavos), a ser atualizado, ou requeira seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, I, “b”, e III, “b”). Decorrido o prazo sem
que tenham sido recolhidos os valores, proceda o cartório conforme prevê o art. 14, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações supra, arquive-se com baixa.
Taquara, 12 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 509/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-06.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB (ADV(S) ROBERTO STEVAN REGO DA ROSA-OAB 71.533 E VANIR DE
MATTOS-OAB 32962)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON TREVIZANI DA ROSA E JARDEL VALANDRO (ADV(S) VANIR DE MATTOS-OAB 32962)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB, do Município de Riozinho/RS, e pelos seus responsáveis financeiros Airton Trevizani da Rosa e Jardel Valandro.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em acordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
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Foram encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para o Ministério Público Eleitoral, e publicado
edital n. 06/2017 no DEJERS, com decurso do prazo legal sem a apresentação de impugnação, fls. 47/49.
Certificada irregularidade na representação processual, conforme estabelece o art. 31, incisos I e II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, foi
juntada procuração aos autos.
Sobreveio Relatório de Exame de Contas sobre o qual, o partido intimado, manifestou-se, fls. 62/65.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 66/67v.), apontando irregularidades quanto ao recebimento de recursos de
fonte vedada no valor de R$300,00 (trezentos reais), em desacordo ao art. 12, IV, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, caracterizada a
doação como proveniente de autoridade pública.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas, fl. 68.
Intimadas as partes, o partido apresentou defesa (fls. 71/74) sob o argumento de que, por meio da Lei n. 13.831/2019, foi alterada a Lei n.
9.906/95 em seu art. 55-D, ficando anistiadas as devoluções ao Tesouro Nacional que tenham como causa a doação ou contribuição de
servidor público que ocupe cargo público de livre nomeação, desde que filiado a partido político, frisando a incidência para os casos inclusive
pretéritos à alteração da lei. Requereu, por fim, seja concedida a anistia, nos termos da lei citada, referente à doação de R$300,00 de Tairone
Dal Castel, haja vista sua situação de filiado em 2016, conforme tabela da fl. 74.
Aberto o prazo para alegações finais, o partido reiterou o teor da defesa, trazendo argumentos da inexistência de impacto orçamentário,
referindo-se ao julgamento do TRE/RS no RE n. 35-92.2016.6.21.0005, que acolheu incidente pela inconstitucionalidade do art. 55-D,
introduzido pela Lei n. 13.831/2019. Arguiu que não há que se falar em renúncia de receita uma vez que não se tem informações dos valores a
serem devolvidos para o Tesouro Nacional, quanto às prestações de contas não transitadas em julgado. Ainda, referiu que o princípio da
anterioridade no julgado do TRE, violação ao art. 16, da CF, versa exclusivamente sobre a disputa eleitoral, não sendo aplicável nos processos
de prestação de contas.
Alegou, ainda, que o Art. 55-D, não violou princípio da moralidade administrativa, art. 37, da CF, sendo que a anistia se destina aos órgãos
partidários, e não à pessoa física dos legisladores, ressaltando aí, os partidos políticos como importantes para o Estado Democrático de
Direito, os quais, pelas determinações de recolhimento ao Tesouro Nacional impostas, podem ser levados à falência. Requereu, por fim, a
aprovação das contas, alternativamente a aprovação com ressalvas e, caso desaprovadas, a anistia prevista no art. 55-D, da Lei dos Partidos
Políticos.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
O Diretório Municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do Município de Riozinho/RS recebeu, no exercício financeiro analisado,
contribuições de fonte vedada no valor de R$300,00 (trezentos reais), conforme apurado pela unidade técnica. Contribuição advinda de
autoridade pública, Tairone Dal Castel, ocupante do cargo de coordenador de controle interno no Executivo do Município no ano de 2016, em
desacordo ao art. 12, inciso IV, § 1º da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Conforme §§ 1° e 3°, do art. 14 da resolução supracitada, a utilização de arrecadação oriunda de fonte vedada configura infração grave que
implica na necessidade de recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional.
Ressalto que cabe ao partido a fiscalização das movimentações financeiras de sua conta bancária e, identificada doação indevida de fonte
vedada, promover seu estorno para o doador até o último dia do mês subsequente ao crédito, conforme estabelece o art. 11, em seu § 5°, da
Res. TSE n. 23.464/2015. Portanto, não cabe aqui julgamento quanto à irrazoabilidade do valor. Julga-se a doação, caracterizada como fonte
vedada e cuja fiscalização de origem coube, quando do recebimento dos recursos, ao órgão partidário, posto que independe de caracterização
de dolo ou má-fé para um recurso ser considerado de fonte vedada.
Quanto à suposta anistia às devoluções ao Tesouro Nacional que tenham como causa as contribuições efetuadas, em anos anteriores, por
servidores públicos os quais exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político,
introduzida pela Lei n. 13.831/2019, me valho da decisão proferida, à unanimidade, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul,
DEJERS 23.08.2019, no sentido da inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei 9.0906/95, nos autos do RE 35-92.2016.6.21.0005:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. […]
1. Incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do
aludido incidente, incluído pela Lei n. 13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que
tenham como causa as doações ou contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo
público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento de dados
relativos à previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a renúncia da
receita. Omissão que afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. A legislação infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à concessão de benefício
que gere a diminuição de receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116 da Lei n. 13.707/18. 1.2.
A anistia das verbas consideradas como oriundas de fontes vedadas – benefício instituído em causa própria e sem qualquer finalidade pública
subjacente – atenta ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício de inconstitucionalidade
formal e material. Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n.
13.831/19.
Portanto, concluo que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (artigo 12,
inciso IV, § 1º da Resolução TSE nº 23.464/2015) quanto ao recebimento e utilização de recursos de fonte vedada no valor de R$300,00
(trezentos reais), representando 45,5% do total arrecadado pela agremiação partidária.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do Município de Riozinho/RS,
do exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 46, III, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e determino o recolhimento do valor
recebido de fonte vedada, de R$300,00 (trezentos reais), a ser atualizado, ao Tesouro Nacional.
Considerando que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício de 2016, e em vista da realidade local, art. 49, § 2º, I e II,
da Resolução TSE nº 23.464/2015, deixo de aplicar multa sobre o valor da importância apontada como irregular (art. 37, caput, da Lei nº
9.096/1995).
Transitada em julgado a decisão, determino a notificação do órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor da sentença e a
intimação para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.464/2015: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Res. TSE n. 23.464/15; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
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Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no total de R$300,00 (trezentos reais), valor a ser
atualizado, ou requeira seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.464/15, art. 60, I, “b”, e III, “b”). Decorrido o prazo sem que tenham sido
recolhidos os valores, proceda o cartório conforme prevê o art. 14, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do repasse de recursos do fundo partidário ao PSB de Riozinho, tendo em vista o valor de pequeno
vulto a ser recolhido ao Erário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquivem-se com baixa.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

56ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1872-39.2010.6.21.0056
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CONRADO MACHADO (ADV(S) RAMON HORN DA ROSA-OAB 109626)
Vistos, etc
Mantenho o despacho de fls.321 sobre a perda da prova.
Designo audiência para interrogatório do réu, debates e sentença para o dia 18/11/2019, às 14hs.
Intimem-se o réu, MP e defesa, com urgência.
Taquari, 12 de novembro de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 205/2019 - 057 ZE
PROCESSO CLASSE: PET - 0600001-04.2019.6.21.0057
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA - URUGUAIANA/RS
RESPONSÁVEL(S) : OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS DE ALMEIDA CARRAZZONI
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS96748
DESPACHO
Vistos.
Preliminarmente, ao consultar os autos da PC 54-68.2018.6.21.0057, extrai-se que ao Partido peticionante facultou-se o saneamento das
irregularidades então apontadas. Ao não se manifestar, ocorreu a preclusão, conforme art. 34, § 9º da Res. TSE 23.464/2015, da prerrogativa
conferida pela Lei nº 9.096/95, art. 37, § 11 e pelo art. 34, § 8º da mencionada Resolução de apresentar documentos hábeis para esclarecer
questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que
julgar a prestação de contas.
Por conseguinte, considerando que o referido processo foi julgado como contas não prestadas, cuja decisão já transitou em julgado, determino
que a presente petição seja recebida como exordial do processo de classe PET, procedendo o Cartório à devida autuação, à luz do art. 59,
caput e parágrafos, da Res. TSE n. 23.464/2015, a qual, inclusive, orientará materialmente o processo formado, cujo rito, por sua vez, será o
da Res. TSE n. 23.546/2017, no que couber, de acordo com o art. 65 desta.
Procedo à análise da documentação apresentada.
Inicialmente, o § 4º do art. 28 da Res. TSE n. 23.464/2015 dispõe que a extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório
partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Seu § 2º estabelece que a prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
E continua o § 3º, esclarecendo que a prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro será realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, que
será preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na internet, assinada pelo presidente e pelo tesoureiro do órgão
partidário prestador de contas e entregue fisicamente ao juízo competente para a análise.
Argumenta o Peticionante que a referida declaração de ausência foi entregue em maio de 2019, por petição eletrônica juntada ao processo 5468.2019.6.21.0057. No entanto, dos respectivos autos, apenas constam procurações e petição, na qual declara, ipsis litteris, “que não houve
movimentação financeira devido as contas estarem bloqueadas, sem recebimento ou repasse de verbas”. Conforme fundamentado acima, tal
declaração é inócua, devendo revestir-se da forma expressamente disposta na mencionada Resolução. Nesse sentido, inclusive, foi o
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despacho, do qual a procuradora do Peticionante foi intimada, conforme Nota de Expediente n. 115/2019, publicada no DEJERS de 2 de julho
de 2019, facultando prazo de vinte dias para manifestação, que não ocorreu.
Prosseguindo na análise da documentação aqui apresentada, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos possui graves vícios.
O primeiro é na sua legibilidade; somente com esforço é que se torna possível lê-la. O segundo, é que se refere ao diretório municipal de Novo
Hamburgo/RS, e não ao de Uruguaiana. Além disso, está assinada por Roger Andre Figueiredo da Silva, ex-tesoureiro do diretório estadual do
RS, que encerrou vigência em 21/08/2019, conforme informações do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP).
Finalmente, possui, também, assinatura de Sergio Rangel Oliveira, tesoureiro do diretório municipal de Novo Hamburgo, que nada tem que ver
com a presente petição.
Consigne-se que, à luz do art. 28, § 5º da Resolução TSE n. 23.464/2015, em estando inativado o órgão municipal prestador de contas, quem
deve prestá-las é a esfera partidária imediatamente superior (neste caso, o Diretório Nacional, visto que até o Estadual está inativado) ou por
quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Finalmente, deve o Peticionante atentar-se ao cumprimento art. 319, I, do CPC, endereçando a petição ao juízo competente.
Em suma, considerando que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiária e supletivamente aos feitos eleitorais, conforme
Parágrafo único do caput do art. 2º da Resolução TSE n. 23.478/2016, faculto ao Peticionante o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a
petição inicial, sob pena de indeferimento, conforme art. 321, caput e Parágrafo único, do CPC.
Deverá o Peticionante providenciar, especificamente:
a) o endereçamento correto da petição inicial;
b) a legibilidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício Financeiro 2017;
c) a assinatura, na Declaração, do presidente e do tesoureiro nacionais do Partido da Social Democracia Cristã (atual Democracia Cristã),
responsáveis pela prestação de contas do diretório municipal, visto que este encontra-se inativado;
d) a representação processual dos dirigentes partidários nacionais, visto ser processo jurisdicional.
Intime-se o Peticionante e sua Procuradora, diligenciando o Cartório acerca do cadastramento desta no PJe, visto que, desde 21/10/2019, o
TRE-RS implementou o trâmite processual eletrônico na 57ª Zona Eleitoral e em outras, e, a partir de então, as intimações serão realizadas por
intermédio do referido sistema, conforme Portaria TRE-RS P n.º 223, de 9/9/19, publicada na ed. 170 do DEJERS (11/09/19). Enquanto não
houver sido realizado o cadastro, sejam as intimações realizadas via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS).
Diligências legais.
Uruguaiana/RS, 11 de novembro de 2019.
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 206/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-26.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) PEDRO FERREIRA PIEGAS-OAB 79679)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO GODINHO DA SILVA, LUIZ EDUARDO SILVA TEJADA E CLEBER OLÍVIO GAMA GOULARTE (ADV(S)
PEDRO FERREIRA PIEGAS-OAB 79679)
Vistos.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos e estando as partes representadas por procurador, publique-se edital e
adote-se a providência prevista no art. 45, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, dê-se vista ao MPE.
Dil
Pelotas, 13 de novembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 207/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-86.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Turuçu
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) MARCO ANTONIO UARTH-OAB 107795)
RESPONSÁVEL(S) : OTÁVIO FRONTINO DE SOUZA FILHO E VILMA MULLING (ADV(S) MARCO ANTONIO UARTH-OAB 107795)
Vistos.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos e estando as partes representadas por procurador, publique-se edital e
adote-se a providência prevista no art. 45, incisos I a V, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil.
Pelotas, 13 de novembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
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85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 202/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 19-87.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) EDUARDO GROSSMANN DOS SANTOS-OAB 63714)
RESPONSÁVEL(S) : AMILTON DOS SANTOS MACHADO E SILVANO GESIEL CARVALHO BORJA (ADV(S) EDUARDO GROSSMANN DOS
SANTOS-OAB 63714)
Vistos, etc.
Diante da necessidade de diligências, intime-se o partido e os responsáveis para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem sobre o
Relatório de Diligências e apresentem as suas contas referentes ao exercício financeiro de 2017.
Após, autos para emissão de exame da prestação de contas.
Diligências legais.
Torres, 08 de novembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 203/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 97-81.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : MDB - 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) DANIEL MONTEIRO DA SILVEIRA-OAB 113.687)
RESPONSÁVEL(S) : RONIEL DOS SANTOS LUMMERTZ E DOUGLAS DE OLIVEIRA GOMES (ADV(S) DANIEL MONTEIRO DA SILVEIRAOAB 113.687)
Vistos, etc.
Diante da necessidade de diligências, intime-se o partido e os responsáveis para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o
Relatório de Diligências e apresente a declaração de ausência de movimenação de recursos feita pelo sistema SPCA.
Após, autos para emissão de exame da prestação de contas.
Diligências legais.
Torres, 08 de novembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 204/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 64-62.2017.6.21.0085
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : MARIA GORETE VIEIRA DE SOUZA (ADV(S) CAMILA HAINZENREDER BITTENCOURT-OAB 85047), ADRIANA MONTI
MONTEIRO (ADV(S) JULIANO CARDOSO GERMANO-OAB 57896), DANIEL BARBOSA PEREIRA E LIRIAMAR SANTOS LEAL
Vistos.
01) Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão condicional do processo, sem que tenha havido revogação do benefício, bem como
diante do cumprimento das condições impostas, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADRIANA MONTI MONTEIRO, DANIEL BARBOSA
PEREIRA e LIRIAMAR SANTOS LEAL, relativamente ao presente caso, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.
02) Consoante a certidão colacionada na fl. 1493, a ré Maria Gorete faleceu no dia 04/02/2019.
O Ministério Público, autor da ação penal, manifestou- se pela extinção da punibilidade do ré.
Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA GOTETE VIEIRA DE SOUZA, com base nos artigos 61, do Código de Processo
Penal e 107, inciso I, do Código Penal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Torres, 08 de novembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 205/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 80-14.2016.6.21.0000
AÇÃO PENAL - INSCRIÇÃO FRAUDULENTA - CORRUPÇÃO DE MENOR
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : PEDRO EVALDT FERNANDES (ADV(S) ADRIANA QUADROS GONÇALVES-OAB 43522, JOSÉ DOMINGOS RAPOSO GRIOLOOAB 15907 E RICARDO NUNES TAULE-OAB 50652), LEANDRO BORGES EVALDT (ADV(S) EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS
ALVES-OAB 92146, MOACIR ALVES-OAB 9413 E SILVIA ZINN-OAB 71758)
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JUSTIÇA ELEITORAL - 85ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Processo: AP – 8014 – AÇÃO PENAL – CRIME ELEITORAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
Juíza Eleitoral: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Procedência: Morrinhos do Sul
Número Único: 80-14.2016.6.21.0000
Autor(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu(s): PEDRO EVALDT FERNANDES (Adv(s) José Domingos Raposo Griolo OAB/RS 15.907) e LEANDRO BORGES EVALDT (Adv(s)
Moacir Alves OAB/RS 9.413).
Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Procurador Regional Eleitoral, no exercício da função institucional prevista no artigo 129, inciso I,
da Constituição Federal, no artigo 6°, inciso V, da Lei Complementar 75/1993, no artigo 24 do Código de Processo Penal e no artigo 357 do
Código Eleitoral, tendo em vista os fatos apurados no Inquérito Policial n° 0683/2012 (n° de registro no TRE/RS 121.879/2012), ofereceu
DENÚNCIA contra LEANDRO BORGES EVALDT e PEDRO EVALDT FERNANDES, abaixo qualificados, como incursos nas sanções dos art.
289, caput, do Código Eleitoral e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:
LEANDRO BORGES EVALDT, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Morrinhos do Sul/RS, nascido em 02/02/1983, em Torres/RS, filho de
Paulo Gonçalves Evaldt e de Mildes Borges Evaldt, CPF n° 995.245.890-87, RG n° 9080547973-SJS/RS, residente na Rua João Francisco
Becker, n° 47, Centro, Morrinhos do Sul/RS (Inquérito, folha 184); e
PEDRO EVALDT FERNANDES, brasileiro, união estável, filho de Pedro Boff Fernandes e Enedina Evaldt Fernandes, nascido em 07/04/1972,
natural de Torres/RS, instrução primeiro grau incompleto, profissão comerciante, documento de identidade n° 1058710052, CPF 673.672.91068, residente na Rua Arambaré, 141, loteamento Vila Rica, Gravataí/RS (Inquérito, folha 63).
PELA PRÁTICA DOS SEGUINTES FATOS DELITUSOS
1° Fato – Art. 289 do Código Eleitoral
No dia 30 de abril de 2012, PEDRO EVALDT FERNANDES transferiu, fraudulentamente, o seu título de eleitor para o município de Morrinhos
do Sul, comprovando seu domicílio eleitoral mediante apresentação de conta de água ideologicamente falsa.
Em período anterior e próximo a data acima descrita (30 de abril de 2012) LEANDRO BORGES EVALDT prestou atos de auxílio intelectual e
material para que PEDRO EVALDT FERNANDES transferisse fraudulentamente seu título de eleitor para Morrinhos do Sul. LEANDRO
BORGES EVALDT cometeu os seguintes atos de participação na conduta de PEDRO EVALDT FERNANDES:
(1) Auxílio intelectual (instigação): LEANDRO BORGES EVALDT na condição de prefeito, à época dos fatos, instigou PEDRO EVALDT
FERNANDES a proceder a transferência do título de eleitor deste para o Município de Morrinhos do Sul;
(2) Auxílio material: LEANDRO BORGES EVALDT entregou em mãos de PEDRO EVALDT FERNANDES conta de água, com informações
ideologicamente falsas, para que este comprovasse, de forma fraudulenta, o domicílio eleitoral em Morrinhos do Sul; a referida conta de água
descrevia como titular e residente na Rua João Francisco Becker, 47, centro, Morrinhos do Sul, PEDRO EVALDT FERNANDES, quando o
verdadeiro titular era o próprio LEANDRO BORGES EVALDT.
Assim agindo, PEDRO EVALDT FERNANDES e LEANDRO BORGES EVALDT praticaram a conduta típica descrita no artigo 289 do Código
Eleitoral. PEDRO EVALDT FERNANDES praticou a referida conduta em tipicidade direta, já LEANDRO BORGES EVALDT, em tipicidade
indireta, na condição de partícipe, por meio da regra de extensão pessoal da tipicidade contida no artigo 29 do Código Penal. Por decorrência
disso, devem se sujeitar, após o devido processo legal, às consequências jurídicas previstas no preceito secundário do referido tipo penal
(Pena – Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa).
2° Fato – Art. 289 do Código Eleitoral
No dia 30 de abril de 2012, JULIANA SANTOS FERNANDES, menor de 18 anos a época dos fatos (nascida em 23/08/1994), inscreveu-se
como eleitora no Município de Morrinhos do Sul, fraudulentamente, comprovando seu domicílio eleitoral mediante apresentação de conta de
água ideologicamente falsa.
Em período anterior e próximo a data acima descrita, LEANDRO BORGES EVALDT e PERDRO EVALDT FERNANDES prestaram auxílio
intelectual e material para que JULIANA SANTOS FERNANDES fosse inscrita fraudulentamente como eleitora no município de Morrinhos do
Sul. LEANDRO BORGES EVALDT e PEDRO EVALDT FERNANDES cometeram os seguintes atos de participação na conduta JULIANA
SANTOS FERNANDES:
(1) Auxílio material: LEANDRO BORGES EVALDT entregou em mãos de PEDRO EVALDT FERNANDES conta de água, com informações
ideologicamente falsas para que este comprovasse, de forma fraudulenta, em sua transferência de título de eleitor e na inscrição de eleitora de
JULIANA SANTOS FERNANDES o domicílio eleitoral em Morrinhos do Sul; a referida conta de água descrevia como titular e residente na Rua
João Francisco Becker, 47, centro, Morrinhos do Sul, PEDRO EVALDT FERNANDES, quando o verdadeiro titular era o próprio LEANDRO
BORGES EVALDT.
(2) Auxílio intelectual (instigação): PEDRO EVALDT FERNANDES, na condição de pai de JULIANA EVALDT FERNANDES, instigou esta a
inscrever-se fraudulentamente eleitora no Município de Morrinhos do Sul;
Assim agindo, PEDRO EVALDT FERNANDES e LEANDRO BORGES EVALDT praticaram a conduta típica descrita no artigo 289 do Código
Eleitoral, em tipicidade indireta, na condição de partícipe, por meio da regra de extensão pessoal da tipicidade contida no artigo 29 do Código
Penal. Por decorrência disso, devem se sujeitar, após o devido processo legal, às consequências jurídicas previstas no preceito secundário do
referido tipo penal (Pena – Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa).
Observação: à época dos fatos, JULIANA SANTOS FERNANDES era menor de 18 anos, logo, em relação a ela, a inscrição fraudulenta de
eleitor classifica-se como ato infracional, nos termos dos artigos 103 e 104 da Lei 8069/1990 (ECA). Contudo já não é mais possível a
aplicação de qualquer medida socioeducativa em relação a JULIANA SANTOS FERNANDES, pois ela completou 21 anos na data de
23/08/2015. Disso conclui-se ser desnecessário a comunicação dos fatos ao juízo competente da infância e da juventude.
3° Fato – Art. 244-B da Lei 8069/1990 (ECA)
LEANDRO BORGES EVALDT e PEDRO EVALDT FERNANDES facilitaram a corrupção de JULIANA SANTOS FERNANDES, por meio do
auxílio material e intelectual ao ato de inscrição fraudulenta de eleitora cometido por ela, no dia 30 de abril de 2012.
Assim agindo, PEDRO EVALDT FERNANDES e LEANDRO BORGES EVALDT praticaram a conduta típica descrita no artigo 244-B da Lei
8069/1990 (ECA), em concurso formal com o crime descrito no artigo 289 do Código Eleitoral (fato 2). Por decorrência disso, devem se sujeitar,
após o devido processo legal, às consequências jurídicas previstas no preceito secundário do referido tipo penal (Pena – reclusão, de 1 (um) a
4 (quatro) anos).
A denúncia foi recebida em 28/04/2016 (fl. 309).
Os acusados apresentaram respostas à acusação (fls. 291 e 292/293).
O TRE/RS remeteu o feito ao Juízo da 85ª Zona Eleitoral, em virtude do denunciado Leandro não mais ocupar o cargo de prefeito (fl. 426).
Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como interrogados os acusados (fls. 374/375, 392/393,
415/416 e 470/472).
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Declarada encerrada a instrução, substituindo-se os debates por apresentação de alegações finais escritas (fls. 470).
Acusação e defesas apresentaram memoriais (fls. 482/484, 504/506 e 521/525).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
PASSO À FUNDAMENTAÇÃO.
Da Inépcia da denúncia
As defesas dos acusados postulam o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória, referindo que a denúncia não preenche os requisitos do
art. 41 do CPP.
Não assiste razão à defesa.
A denúncia apresentada pelo Ministério Público (fls. 02/04) preenche os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, in
verbis:
“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, e quando necessário, o rol das testemunhas.”
Assim, são quatro os elementos que a denúncia deve conter: “a) exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b)
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; c) classificação do crime; d) rol de testemunhas” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5. ed. rev. amp. Revista dos Tribunais, 2008, p. 217).
No que tange à exposição dos fatos criminosos, a peça acusatória descreve todos os fatos, utilizando os verbos nucleares dos delitos
imputados aos réus.
Ainda, refere as circunstâncias que nortearam a conduta criminosa.
Ressalto que os acusados estão qualificados com todos os dados necessários para sua identificação, não pairando dúvidas quanto à
identificação da suposta autoria do delito, bem como arrola testemunhas de acusação.
Saliento que os acusados se defendem dos fatos narrados e não da capitulação jurídica constante na denúncia, nesse sentido se manifesta
NUCCI:
“Se houver algum erro quanto à classificação, é irrelevante, pois o réu se defende dos fatos alegados. Assim, caso o promotor narre fatos
relativos a um roubo, mas ofereça a classificação com base no art. 155 do Código Penal, que cuida do furto, a denúncia não é inválida, nem
prejudica o correto envolvimento do processo. Corrige-se a definição jurídica por ocasião da sentença. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual
de Processo Penal e Execução Penal. 5. ed. rev. Amp. Revista dos Tribunais, 2008, p.218).”
Assim, afasto a prefacial.
Da ausência de interesse e falta de justa causa
As provas colhidas durante a investigação servem de sustentáculo à denúncia, porquanto apontam, de forma indiciária, que os réus PEDRO
EVALDT FERNANDES e LEANDRO BORGES EVALDT praticaram os delitos a eles imputados na peça acusatória, bem como constituem
indícios suficientes de materialidade.
Veja-se que a peça acusatória utilizou os verbos nucleares dos tipos penais imputados aos acusados – transferiu fraudulentamente (art. 289 do
Código Eleitoral) e facilitaram a corrupção (art. 244-B do ECA) – de forma que não se verifica irregularidade no ponto.
De outra parte, a existência do elemento subjetivo do tipo penal deve ser analisada em consonância com a prova produzida na fase judicial,
ocasião em que são garantidos aos réus a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser aferida, de plano,
no caso em análise, por ausente elementos para tanto.
Acrescento que a fase investigativa tem como objetivo a colheita de indícios suficientes de autoria e de materialidade da prática delitiva, os
quais estão presentes na hipótese, para recebimento da denúncia.
Dessa forma, a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade autorizam o reconhecimento da justa causa para ação penal.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/1990. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
INOCORRÊNCIA. Há falta de justa causa para a ação penal apenas diante da inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, a
tornar injustificável a instauração da ação penal. No presente caso, a alegada indispensabilidade do laudo pericial para atestar a materialidade
do delito denunciado não é suficiente para determinar o trancamento da ação penal. Precedentes. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Nº
70072282692, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 23/02/2017).
Por tais razões, afasto a prefacial.
Da prescrição
A defesa postula a extinção da punibilidade dos acusados, em face da prescrição da pretensão punitiva, referindo que o delito teria ocorrido no
ano de 2008.
Pois bem, não assiste razão à defesa.
Isso porque, conforme requerimento de alistamento eleitoral das fls. 21/22 e 43, os fatos ocorreram na data de 30 de abril de 2012, conforme
descrito na denúncia, e não no ano de 2008 como alegado pela defesa.
Tal equívoco na alegação decorre do fato de que o início das investigações decorreu em razão das ilegalidades ocorridas a partir das eleições
do ano de 2008, conforme se verifica da própria conclusão da Delega de Polícia Federal, a qual requisitou ao agente ministerial a abertura de
investigação de cunho eleitoral no pleito do ano de 2012 (fls. 32/33),
Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição, considerando que o delito ocorreu no dia 30 de abril de 2012 e a denúncia foi
recebida em 28 de abril de 2016.
Assim, rejeito a preliminar defensiva.
Quanto a princípio da insignificância
Em que pese a defesa do acusado PEDRO EVALDT FERNANDES tenha postulado a sua absolvição com base no princípio da insignificância
(letra “e” da “conclusão/requerimento”), não há em suas alegações finais qualquer fundamentação para o pedido.
Outrossim, o referido princípio, originário do Direito Romano, fundamenta-se em quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente,
nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Assim, não se verifica, na hipótese, os elementos ensejadores da aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o expressivo reflexo
negativo da conduta.
DO MÉRITO
Do 1° fato em relação ao acusado LEANDRO BORGES EVALDT
Trata-se de ação pela pela qual se apura a prática, em tese, do delito de inscrição fraudulenta de eleitor (art. 289 do Código Eleitoral), ocorrido,
segundo a denúncia, no dia 30 de abril de 2012.
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A materialidade está consubstanciada nos documentos constantes no inquérito policial n° 0683/2012, instruídos pelo relatório de pesquisa n°
311/2015 da fl. 06, pelo requerimento das fls. 08/10, pelo termo de declarações das fls. 72/73, pela denúncia eleitoral da fl. 107, pelo auto de
qualificação indireta do acusado Leandro da fl. 202, pelo auto de qualificação indireta do acusado Pedro da fl. 206, pelo requerimento de
alistamento eleitoral das fls. 21/22 e 43 do expediente em apenso, bem como pela prova oral produzida.
A autoria aponta para o acusado LEANDRO BORGES EVALDT.
O acusado, por sua vez, nega a prática delitiva, apresentando a seguinte versão:
Leandro Borges Evaldt (acusado).
"Que conhece Pedro por causa das festas em Morrinhos do Sul. Que não ofereceu nada para Pedro mudar o domicílio eleitoral para Morrinhos
do Sul. Que nunca nem ajudou Pedro a mudar seu domicílio eleitoral. Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Que já foi
absolvido de outros fatos semelhantes que foi acusado. Que a disputa das eleições na comunidade é muito grande. Que acredita ser uma
denúncia falsa. Que pode ser alguém agindo de má-fé. Que a localidade é bem dividida nas eleições. Que nunca prometeu emprego ou
vantagem para transferência de título eleitoral. Que nunca teve inimizade com Pedro. Que acredita que Juliana seja filha de Pedro, mas nunca
nem a viu. (CD – fl. 472)."
Analisando as provas carreadas aos autos, verifica-se a suficiência de elementos para formação de um juízo condenatório da pretensão
punitiva aforada na denúncia.
Destaco que, além da prova documento, a prova oral produzida não deixa dúvidas quanto à ocorrência do fato delituoso narrado na peça
incoativa.
Note-se que o acusado Pedro Evaldt Fernandes ratifica seu depoimento prestado à Autoridade Policial, referindo que, de fato, requereu sua
transferência de título, bem como o cadastramento do título de sua filha na cidade de Morrinhos do Sul, a pedido do acusado Leandro, Prefeito
do referido Município à época dos fatos, inclusive foi este quem forneceu a conta de água para registro:
Pedro Evaldt Fernandes (acusado).
"Que a conta de água foi fornecida por Leandro na época. Que Leandro lhe garantiu que não teria problemas. Que não foi com fins lucrativos.
Que seu pai mora em Morrinhos do Sul, mas não tinha comprovante de residência, por isso não usou o endereço de seu pai. Que seu pai
sempre foi bem atendido em Morrinhos quando precisou, por isso quis dar uma ajuda para Leandro. Que sua filha usou a mesma conta de
água para transferir o título. Que Leandro lhe garantiu que não era nada ilegal a transferência do título. Que não sabia que o que estava
fazendo era algo ilegal. Que a conta de água que Leandro lhe forneceu estava em seu nome. Que Leandro pegou seus dados e transferiu uma
conta de água para seu nome. Que não sabe dizer se isso ocorreu com outros eleitores. Que Leandro era um bom prefeito. (CD – fl. 472)."
A informante Juliana confirma o depoimento do acusado Pedro, salientando que nunca residiu na cidade de Morrinhos do Sul, sendo que se
inscrevou como eleitora na cidade com uma conta de água entregue pelo seu pai:
Juliana Santos Fernandes (informante)
"Que é filha de Pedro. Que nunca residiu em Morrinhos do Sul. Que se inscreveu como eleitora em Morrinhos do Sul. Que usou uma conta
para se inscrever como eleitora. Que quem lhe entregou essa conta foi seu pai. Que nem viu de quem era a conta. Que não conhecia Leandro.
Que ficou sabendo que Leandro era candidato a prefeito. Que a conta estava no nome do seu pai. Que seu avô reside em Morrinhos do Sul.
Que não sabe o nome da rua onde mora seu avô. Que o nome do avô também é Pedro, mas não sabe o sobrenome. (CD – fl. 416)."
As demais testemunhas ouvidas em juízo apresentam relatos meramente abonatórios, nada acrescentando para a elucidação dos fatos.
Deste modo, a prova oral produzida e citada corrobora para formação de um juízo condenatório.
Nessa senda, ressalto que Pedro e Juliana não tinham motivos para incriminar o acusado Leandro, nada vindo aos autos que pudesse colocar
em dúvida o conteúdo de seus depoimentos.
Nesse contexto, não havendo dissonância entre os depoimentos prestados em Juízo e em sede policial, estando bem detalhado o modus
operandi, sendo compatível o relato de Pedro e Juliana com as provas documentais já citadas, não existindo quaisquer aspectos que levasse a
descrer os depoimentos colhidos, fecha-se o quadro probatório indispensável à formação da convicção a respeito da autoria, merecendo ser
afastada a tese de insuficiência probatória.
Acrescento, ainda, que o acusado Leandro, de fato, tinha como residência o endereço apresentado pelo acusado Pedro, ou seja, este utilizouse do endereço de Leandro para solicitar sua transferência e o registro de Juliana, uma vez que Juliana e o acusado Pedro residiam em
Gravataí, na Rua Arambare, n° 141, loteamento Vila Rica.
Assim, restou suficientemente demonstrado que o acusado Leandro Borges Evaldt entregou para o acusado Pedro Evaldt Fernandes conta de
água, com informações falsas e adulteradas – na medida em que a conta de água descrevia como titular o acusado Pedro, quando o
verdadeiro titular era o acusado Leandro -, para que Pedro comprovasse, de forma fraudulenta, o domicílio eleitoral em Morrinhos do Sul.
Nessa ordem de ideias, verifica-se que a conduta atribuída ao acusado não se trata do crime eleitoral descrito no artigo 289 do Código
Eleitoral, porquanto a conduta do acusado Leandro foi de induzir o acusado Pedro e sua filha Juliana a transferir o título e se inscrever na
Comarca de Morrinhos do Sul, através de fraude.
Portanto, altero a definição jurídica, sem qualquer prejuízo para a defesa, que se defendeu justamente do que está escrito na denúncia,
readequando a tipificação delitiva, em emendatio libelli, indo o réu incurso, a partir de então, nas sanções do artigo 290 do Código Eleitoral.
Do 1° fato em relação ao acusado PEDRO EVALDT FERNANDES
Trata-se de ação pela pela qual se apura a prática, em tese, do delito de inscrição fraudulenta de eleitor (art. 289 do Código Eleitoral), ocorrido,
segundo a denúncia, no dia 30 de abril de 2012.
A materialidade está consubstanciada nos documentos constantes no inquérito policial n° 0683/2012, instruídos pelo relatório de pesquisa n°
311/2015 da fl. 06, pelo requerimento das fls. 08/10, pelo termo de declarações das fls. 72/73, pela denúncia eleitoral da fl. 107, pelo auto de
qualificação indireta do acusado Leandro da fl. 202, pelo auto de qualificação indireta do acusado Pedro da fl. 206, pelo requerimento de
alistamento eleitoral das fls. 21/22 e 43 do expediente em apenso, bem como pela prova oral produzida.
A autoria aponta para o acusado PEDRO EVALDT FERNANDES.
A defesa técnica do acusado Pedro postula a sua absolvição pela inexistência de provas e atipicidade da conduta. Alternativamente, o
reconhecimento da atenuante de confissão.
O acusado Pedro, em sede de defesa pessoal, confessa a prática delitiva, afirmando que foi Leandro quem forneceu a conta de água, dizendo
que não teria problemas. Ainda, aduz que a transferência não foi realizada a título lucrativo, mas sim para ajudar Leandro, pois seu pai sempre
foi bem atendido pela administração do acusado Leandro:
Pedro Evaldt Fernandes (acusado).
"Que a conta de água foi fornecida por Leandro na época. Que Leandro lhe garantiu que não teria problemas. Que não foi com fins lucrativos.
Que seu pai mora em Morrinhos do Sul, mas não tinha comprovante de residência, por isso não usou o endereço de seu pai. Que seu pai
sempre foi bem atendido em Morrinhos quando precisou, por isso quis dar uma ajuda para Leandro. Que sua filha usou a mesma conta de
água para transferir o título. Que Leandro lhe garantiu que não era nada ilegal a transferência do título. Que não sabia que o que estava
fazendo era algo ilegal. Que a conta de água que Leandro lhe forneceu estava em seu nome. Que Leandro pegou seus dados e transferiu uma
conta de água para seu nome. Que não sabe dizer se isso ocorreu com outros eleitores. Que Leandro era um bom prefeito. (CD – fl. 472)."
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Note-se, portanto, que o acusado Pedro admite que requereu sua transferência e inscrição como eleitor na cidade de Morrinhos do Sul,
utilizando documentos fraudulentos – conta de água adulterada -, confessando, assim, o cometimento do crime previsto no artigo 289 do
Código Eleitoral.
Demais disso, corroborando à confissão do acusado, há os documentos já citados, mas, principalmente pel requerimento de alimento eleitoral
das fls. 21/22 e 43 do expediente em apenso, em que consta a transferência do acusado, constando a transferência do título consubstanciada
na conta de água falsa.
Além disso, há o depoimento da filha do acusado Pedro, que confirma que não residiam na cidade de Morrinhos do Sul, tampouco tinham
residência no local, sendo que efetuou sua inscrição a mando de seu pai, o qual entregou-lhe uma conta de água:
Juliana Santos Fernandes (informante)
"Que é filha de Pedro. Que nunca residiu em Morrinhos do Sul. Que se inscreveu como eleitora em Morrinhos do Sul. Que usou uma conta
para se inscrever como eleitora. Que quem lhe entregou essa conta foi seu pai. Que nem viu de quem era a conta. Que não conhecia Leandro.
Que ficou sabendo que Leandro era candidato a prefeito. Que a conta estava no nome do seu pai. Que seu avô reside em Morrinhos do Sul.
Que não sabe o nome da rua onde mora seu avô. Que o nome do avô também é Pedro, mas não sabe o sobrenome. (CD – fl. 416)."
Assim, a negativa pregada pelo acusado Leandro não merece guarida, tampouco foram apresentadas provas corroborando com sua versão.
Ademais, as demais testemunhas ouvidas em juízo em nada acrescentaram para a elucidação do fato.
Nesse talvegue, suficientemente demonstrada a conduta do acusado consistente em transferir e inscrever-se fraudulentamente eleitor na
cidade de Morrinhos do Sul.
Além do mais, acrescento que o dolo da conduta também restou demonstrada, ante a confissão do acusado, principalmente por estar ciente,
inclusive refere que o acusado Leandro lhe disse que nada aconteceria.
Portanto, comprovada a existência do fato e a autoria do mesmo por parte do acusado Pedro Evaldt Fernandes, este deve ser condenado pela
prática do fato descrito como crime no artigo 289 do Código Eleitoral.
Do 2° e 3° fatos em relação aos acusados PEDRO EVALDT FERNANDES e LEANDRO BORGES EVALDT
Trata-se de ação penal pela qual se apura a prática, em tese, dos delitos de inscrição fraudulenta de eleitor (art. 289 do Código Eleitoral) e
corrupção de menores (art. 244-B do ECA), ocorrido, segundo a denúncia, no dia 30 de abril de 2012.
A materialidade está consubstanciada nos documentos constantes no inquérito policial n° 0683/2012, instruídos pelo relatório de pesquisa n°
311/2015 da fl. 06, pelo requerimento das fls. 08/10, pelo termo de declarações das fls. 72/73, pela denúncia eleitoral da fl. 107, pelo auto de
qualificação indireta do acusado Leandro da fl. 202, pelo auto de qualificação indireta do acusado Pedro da fl. 206, pelo requerimento de
alistamento eleitoral das fls. 21/22 e 43 do expediente em apenso, bem como pela prova oral produzida.
A autoria aponta para os acusados PEDRO EVALDT FERNANDES e LEANDRO BORGES EVALDT.
A defesa técnica do acusado Leandro postula a sua absolvição pela inexistência de provas, com fulcro no art. 386, inc. VI do Código de
Processo Penal.
Por sua vez, a defesa técnica do acusado Pedro postula absolvição do acusado pela inexistência de provas e, alternativamente, em caso de
condenação, o reconhecimento da atenuante de confissão.
O acusado Leandro, em sede de defesa pessoal, nega a autoria delitiva, alegando ser uma denúncia falsa, de alguém agindo de má-fé para
lhe prejudicar.
O acusado Pedro, em sede de defesa pessoal, confessa a prática delitiva, afirmando que foi Leandro quem forneceu a conta de água, dizendo
que não teria problemas. Ainda, aduz que a transferência não foi realizada a título lucrativo, mas sim para ajudar seu pai que sempre foi bem
atendido na administração do acusado Leandro.
A informante Juliana Santos Fernandes, adolescente à época dos fatos, confirma que seu pai, o acusado Pedro Evaldr Fernandes, lhe
entregou uma conta para que se inscrevesse como eleitora na cidade de Morrinhos do Sul, mesmos não residindo na localidade:
Juliana Santos Fernandes (informante)
"Que é filha de Pedro. Que nunca residiu em Morrinhos do Sul. Que se inscreveu como eleitora em Morrinhos do Sul. Que usou uma conta
para se inscrever como eleitora. Que quem lhe entregou essa conta foi seu pai. Que nem viu de quem era a conta. Que não conhecia Leandro.
Que ficou sabendo que Leandro era candidato a prefeito. Que a conta estava no nome do seu pai. Que seu avô reside em Morrinhos do Sul.
Que não sabe o nome da rua onde mora seu avô. Que o nome do avô também é Pedro, mas não sabe o sobrenome. (CD – fl. 416)."
A corroborar com a prática delitiva, têm-se cópia do requerimento de alistamento eleitoral das fls. 21/22 e 43 do expediente em apenso e cópia
da conta de água fraudulenta apresentada (fl. 44).
Deste modo, da análise do conjunto probatório, extrai-se elementos suficientes para embasar o decreto condenatório, uma vez que
demonstrado que Leandro Borges Evaldt, fornecedor do documento fraudulento e mentor do delito, e Pedro Evaldt Fernandes, na condição de
pai – instigando a menor-, corromperam e facilitaram que a adolescente JULIANA SANTOS FERNANDES, efetuasse inscrição fraudulenta de
eleitora na cidade de Morrinhos do Sul.
Nessa ordem de ideias, trata-se de crime único, na medida em que, quem cometeu o delito descrito no 2° fato delituoso foi a adolescente
Juliana, de modo que os acusados respondem pela corrupção à adolescente.
Destaco, no ponto, que o artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 refere-se apenas ao fato de inserir adolescente na criminalidade, visando a boa
formação moral da criança e do adolescente, que está a construir sua personalidade.
Ressalto, ainda, que a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Assim, basta que o adolescente participe da empreitada criminosa para a configuração do tipo penal.
Diante do exposto, entendo que restou devidamente comprovada a ocorrência do delito, devendo os acusados serem condenados pela prática
do delito de corrupção de menor, sendo reconhecido que os delitos descritos no 2° e 3° fatos delituosos se tratam de crime único.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva aforada na denúncia, para o fim de:
a) CONDENAR o acusado LEANDRO BORGES EVALDT como incurso nas sanções do artigo 290 do Código Eleitoral (PRIMEIRO FATO),
ante a alteração da definição jurídica, combinado com o artigo 69, caput, do Código Penal;
b) CONDENAR o acusado PEDRO EVALDT FERNANDES como incurso nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral (PRIMEIRO FATO),
combinado com o artigo 65, inciso III, alínea “d”, e artigo 69, caput, ambos do Código Penal;
c) CONDENAR os acusados LEANDRO BORGES EVALDT e PEDRO EVALDT FERNANDES como incurso nas sanções do artigo 244-B da
Lei n° 8.069/90 (TERCEIRO FATO), combinado com o artigo 69, caput, ambos do Código Penal, incidindo, ainda, no caso do acusado Pedro a
atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal; ABSOLVENDO-OS em relação ao 2° fato, uma vez que reconhecido
crime único.
Passo a individualizar as penas.
LEANDRO BORGES EVALDT
1° fato – art. 290 do Código Eleitoral
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O réu é pessoa imputável, de culpabilidade manifesta, capaz de entender a ilicitude de seus gestos, inclusive à época dos fatos era Prefeito da
cidade de Morrinhos do Sul, o que torna acentuada sua culpabilidade, sendo-lhe exigível conduta diversa. Não possui antecedentes (fl. 539).
Quanto à conduta social e a personalidade do réu, nada veio aos autos. Os motivos são reprováveis, pois visava favorecer partido político. As
circunstâncias são as normais do delito. As consequências entendo que são graves, pois tais condutas levam ao descrédito da regularidade
eleitoral. Não há que se falar no comportamento da vítima, em sendo o Estado.
Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em UM ANO E SEIS MESES DE RECLUSÃO, tornando-a definitiva,
neste patamar, na ausência de outras causas modificadoras na hipótese.
Fixo a pena de multa em VINTE DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, considerando as condições
econômicas do acusado.
3° fato – art. 244-B da Lei n° 8.069/90
O réu é pessoa imputável, de culpabilidade manifesta, capaz de entender a ilicitude de seus gestos, sendo-lhe exigível conduta diversa. Não
possui antecedentes (fl. 539). Quanto à conduta social e a personalidade do réu, nada veio aos autos. Os motivos são reprováveis, pois visava
favorecer partido político. Não existem circunstâncias significativas, nem consequências que conduzam à exasperação da pena-base.
Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em UM ANO DE RECLUSÃO, tornando-a definitiva, neste patamar, na
ausência de outras causas modificadoras na hipótese.
PEDRO EVALDT FERNANDES
1° fato – art. 289 do Código Eleitoral
O réu é pessoa imputável, de culpabilidade manifesta, capaz de entender a ilicitude de seus gestos, sendo-lhe exigível conduta diversa. Não
possui antecedentes (fl. 475). Quanto à conduta social e a personalidade do réu, nada veio aos autos. Os motivos são reprováveis, pois visava
favorecer partido político. As circunstâncias são as normais do delito. As consequências entendo que são graves, pois tais condutas levam ao
descrédito da regularidade eleitoral. Não há que se falar no comportamento da vítima, em sendo o Estado.
Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO.
Considerando a atenuante da confissão do acusado (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena em QUATRO MESES,
fixando a pena definitiva em UM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, na ausência de outras causas modificadoras na hipótese.
Fixo a pena de multa em DEZ DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, considerando as condições
econômicas do acusado.
3° fato – art. 244-B da Lei n° 8.069/90
O réu é pessoa imputável, de culpabilidade manifesta, capaz de entender a ilicitude de seus gestos, sendo-lhe exigível conduta diversa. Além
do mais, é genitora da adolescente em questão, o que torna sua culpabilidade acentuada. Não possui antecedentes (fl. 475). Quanto à conduta
social e a personalidade do réu, nada veio aos autos. Os motivos são reprováveis, pois visava favorecer partido político. Não existem
circunstâncias significativas, nem consequências que conduzam à exasperação da pena-base.
Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO, tornando-a definitiva,
neste patamar, na ausência de outras causas modificadoras na hipótese.
Considerando a atenuante da confissão do acusado (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena em DOIS MESES, fixando
a pena definitiva em UM ANO DE RECLUSÃO, na ausência de outras causas modificadoras na hipótese.
DO CONCURSO MATERIAL – PENA DEFINITIVA
Tendo os acusados LEANDRO BORGES EVALDT e PEDRO EVALDT FERNANDES praticados dois crimes, mediante mais de uma ação,
idênticos ou não, as penas devem ser somadas de forma cumulativas.
Nessa ordem, cumulando as penas dos réus em relação a cada fato criminoso, aplicadas separadamente, vai:
- LEANDRO BORGES EVALDT condenado a pena definitiva para todos os fatos em: DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO.
A pena pecuniária definitiva vai fixada em VINTE DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,
considerando as condições econômicas do acusado.
- PEDRO EVALDT FERNANDES condenado a pena definitiva para todos os fatos em: DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO.
A pena pecuniária definitiva vai fixada em DEZ DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,
considerando as condições econômicas do acusado.
DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
Tendo em vista as penas aplicadas, o fato de os réus não serem reincidentes em crimes dolosos e as circunstâncias judiciais analisadas,
SUBSTITUO AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, para cada acusado, consistentes
em: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, a ser cumprida nos exatos termos do art. 46 e seus parágrafos do Código Penal, em
entidade a ser definida pelo Juiz da Execução, e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de um salário mínimo vigente à época do fato.
Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, a pena será convertida em privativa de liberdade, a qual deverá ser cumprida em
REGIME ABERTO (art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal).
Recomenda-se o cumprimento da pena privativa de liberdade junto à Penitenciária Modulada Estadual de Osório – PMEO.
As custas judiciais deverão ser satisfeitas pelos réus “pro rata”.
Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, já que inexistem nos autos elementos suficientes para tanto, bem
como a forma tentada da subtração.
Transitada em julgado: a) extraiam-se cópias, com remessa à VEC; b) comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral; c) preencha-se e remetase o BIE; d) inclua-se o nome da ré no rol de culpados; e) expeça-se PJ30; f) inadimplida a pena de multa, proceda-se na forma do art. 51 do
Código Penal
Quanto aos honorários da defensora dativa, considerando o trabalho realizado, arbitro estes em R$ 500,00 (quinhentos reais). Expeça-se o
respectivo alvará.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado procedam-se as anotações necessárias e, após, arquive-se com baixa.
Torres, 07 de novembro de 2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
Torres, 08 de novembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
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94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 398/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-84.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Pinheirinho do Vale
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
RESPONSÁVEL(S) : SADI DE SOUZA, ODIR GIEHL, ADELINO ROSA E VALDEVINO DA SILVA (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de recurso interposto em 21/10/2019, com pedido de retratação, pelo Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Pinheirinho do
Vale – RS, relativo à decisão proferida no processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2017.
As contas do partido, relativas ao exercício de 2017, foram desaprovadas em decisão publicada Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul – DEJERS, em 17/10/2019, conforme certidão de fl. 94, determinando a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo
Partidário, pelo prazo de 1 (um) mês. Determinou-se ainda o recolhimento de valor recebido indevidamente, no montante de R$ 129,37 (cento
e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), ao Tesouro Nacional, acrescido de multa de 10% sobre o valor atualizado.
O valor irregular consistia no recebimento de receitas de origem não identificada, creditadas na conta bancária do diretório municipal pelo
diretório nacional do partido, detentor do CNPJ 00.676.262/0002-51, no valor total de R$ 129,37 (cento e vinte e nove reais e trinta e sete
centavos), conforme descrito na tabela de fl. 77v. Nos referidos depósitos não havia identificação do(s) doador(es) originário(s) dos recursos,
infringindo o art. 5º, IV da Resolução TSE nº 23.464/2015.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do tríduo legal e atende aos demais pressupostos recursais, motivo pelo qual dele conheço e
recebo em retratação.
Ainda preliminarmente, cabe registrar que o candidato apresentou documentos novos em sede recursal. É possível a admissão de "novos
documentos, acostados com a peça recursal e não submetidos a exame do primeiro grau de jurisdição, quando sua simples leitura puder sanar
irregularidades e não houver necessidade de nova análise técnica" (Recurso Eleitoral nº 36122, Acórdão de 13/12/2017, Relator(a) Dr. Luciano
André Losekann, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 225, Data 15/12/2017, Página 3), tal como sucede
neste caso.
Os documentos de fls. 109/121 discriminam os doadores originários dos depósitos anteriormente considerados irregulares, atendendo o
requisito do art. 5º, IV da Resolução TSE nº 23.464/2015. Justificando, portanto, o execício do juízo de retratação, na forma do art. 266, § 7º do
CE.
Sanadas, portanto, as irregularidades. Subsiste, porém, a impropriedade referente à intempestividade da prestação de contas, pois entregue
em 22/06/2018, ultrapassando o prazo fixado no art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015. Trata-se de falha de natureza formal, que não
prejudica a análise da movimentação financeira do partido, conduzindo, porém, à aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fulcro no art. 266, § 7º, do CE, exerço o juízo de retratação e, por conseguinte, APROVO COM RESSALVAS as contas
partidárias anuais do Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Pinheirinho do Vale – RS, relativas ao exercício de 2017, com
fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 13 de novembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

100ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 062/2019
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 100ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 49-14.2018.6.21.0100
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Artigos 299 e 350 do Código Eleitoral, c/c artigo 29 do Código Penal
PROCEDÊNCIA: Tapejara
JUIZ ELEITORAL: JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : MAELI CAROLINE BRUNETTO CEREZOLI (ADV(S) CACIANE BORTOLINI-OAB 85.357), ALDAIR DA SILVA MACHADO JUNIOR
(ADV(S) ERON PAULO BORGES-OAB 30682 E RODRIGO CAIERÃO PERNONCINI-OAB 58.902), VERA LUCIA LUCION, DOUGLAS
MANFRON E JOVIR CAUS (ADV(S) MAICON ZAGO DOS SANTOS-OAB 82453 E MARCIO CANALI-OAB 69574), JURANDIR VARELA
BITENCOURT (ADV(S) SIDNEY TEIXEIRA-OAB 46479), ALAIDE DE ALMEIDA DIAS, MARCIO LUIZ DUARTE, RENAN SILVA VIEIRA,
RAMIR JOSÉ SEBBEN, CRISTIAN POSSER E JULIANO DA SILVA DO AMARAL
INTIMAÇÃO das partes e de seus representantes processuais nominados abaixo, para que promovam o cadastramento dos representantes
perante o Sistema PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO, no prazo de 10 dias, a fim de possibilitar o recebimento de intimações no
processo eletrônico que será distribuído para fins de acompanahamento das condições da Suspenção Condicional do Processo concedida a
determinados réus na presente Ação Penal, na forma do artigo 6º da Portaria Conjunta P-CRE nº 03, de 07 de outubro de 2019.
INTIMADOS:
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MAELI CAROLINE BRUNETTO CEREZOLI (ADV(S) CACIANE BORTOLINI-OAB 85.357), DOUGLAS MANFRON E JOVIR CAUS (ADV(S)
MAICON ZAGO DOS SANTOS-OAB 82453 E MARCIO CANALI-OAB 69574), JURANDIR VARELA BITENCOURT (ADV(S) SIDNEY
TEIXEIRA-OAB 46479).
Tapejara, 12 de novembro de 2019.
CARTÓRIO ELEITORAL DA 100ª ZE

107ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 33-05.2019.6.21.0107
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2012 - Eleições - 1° Turno - ELEIÇÃO
PROPORCIONAL
PROCEDÊNCIA: São Valério do Sul
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
SOLICITANTE(S) : JAIME DA SILVA (ADV(S) GABRIELLE ROTILI DE LIMA-OAB 77427, JOÃO GUILHERME ROTILI DE LIMA-OAB 79199 E
JOÃO SEVERO DE LIMA-OAB 37.603)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de petição de regularização de prestação de contas do candidato a vereador JAIME DA SILVA pelo Partido Democrático Trabalhista,
referente às Eleições Municipais de 2012 (fls. 02/20).
A Unidade Técnica certificou que não foi identificada conta bancária ou movimentação financeira relacionada a campanha do candidato no
período (fl.25).
Foi publicado o edital 022/2019, que deu publicidade aos documento apresentados pelo candidato, transcorrendo o prazo sem impugnação à
prestação de contas apresentada (fls.26e 26v).
Foi juntado parecer da Análise Técnica opinando pela regularização da situação cadastral do candidato a vereador (fls. 40).
O Ministério Público Eleitoral, do mesmo modo, manifestou-se pela regularização do cadastro do candidato (fl. 29).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar pedido de regularização das contas de campanha eleitoral de JAIME DA SILVA, candidato a vereador no município de
São Valério do Sul-RS pelo PDT, nas Eleições 2012.
A análise da documentação e regularidade das contas foi efetuada segundo as normas previstas na Resolução TSE 23.376/2012 e
na Consolidação Normativa Judicial Eleitoral.
Registre-se que o requerimento de regularização foi instruído com a quase totalidade dos documentos arrolados na Resolução TSE nº
23.376/2012, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a Análise Técnica das contas, verificou-se a plena regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
Nos termos do art. 51, I, da Resolução TSE 23.376/2012, estando regulares as contas, cabe sua aprovação.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, considero REGULARIZADAS as contas do candidato JAIME DA SILVA relativas às Eleições Municipais de 2012, nos termos do art.
51, I, e §2º da Resolução TSE 23.376/2012, ante os fundamentos declinados.
Outrossim, determino o lançamento do ASE 272 - Apresentação das Contas no cadastro eleitoral do candidato.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Santo Augusto, 12 de novembro de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE

114ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.023/2019
A Doutora MARTINHA TERRA SALOMON, Juíza Eleitoral da 114ª Zona de Porto Alegre-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Padre Cacique, 96, em
Porto Alegre, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais Exercício 2017, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do seguinte partido político:
Partido Social Liberal – PSL de Porto Alegre;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar a prestação de conta anual do PSL,
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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Porto Alegre-RS, 13 de novembro de 2019.
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Eu, César Ribeiro, Chefe de Cartório da 114 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-72.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
RESPONSÁVEL(S) : GILSOMAR DA SILVA E JONATA PACE (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055A, JULIANA ARRUÉ DIAS-OAB
84511, PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150 E ROBINSON DE ALENCAR BRUM DIAS-OAB 24943)
R.h.
Diante da ausência de manifestação pela agremiação, conforme certidão à fl. 378, determino a inscrição do partido no CADIN (Cadastro
Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor Público), em conformidade ao art. 60, inciso “I”, alinea “b”, da Resolução TSE nº 23.546/2017
Diligências legais.
Porto Alegre, 13 de novembro de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE

130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 130 ZE/RS
Processo: AP - 621 - AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Artigo 350 Código Eleitoral Procedência: São José do Norte Número Único: 621.2017.6.21.0130 Autor(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL Vítima(s) : JUSTIÇA PÚBLICA Réu(s) : FRANCISCO ELIFALETE XAVIER
(Adv(s) ALEXANDRO MACHADO GONÇALVES OAB 38132, FABIANE RIAMBAU PARDO-OAB 100034, Fernanda Coimbra Pedroso-OAB
114648, Francisco de Assis Cardoso Luçardo-OAB 6221, GILBERTO PAIVA FERREIRA-OAB 43884, SACHETI e MACHADO GONÇALVES E
FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-OAB 5580), RONÉRIO DAS NEVES ABREU (Adv(s) Ana Paula Camargo de Lima-OAB 78070,
Kelen Parulla Guimarães-OAB 104187 e Thiago Cardozo Costa-OAB 75154), ALBERTO GEOVANE OLIVEIRA WYSE (Adv(s) Emerson dos
Santos Oliveira-OAB 47224), JOSÉ ANTÔNIO GIBBON FURTADO (Adv(s) Luis Celso Camargo Nunes Júnior-OAB 53483), ZENY DOS
SANTOS OLIVEIRA (Adv(s) Rita de Cássia de Oliveira Melo-OAB 42940)
Intimação da expedição da Carta Precatória n.°004/2019, em 13.11.2019, à 34ª Zona Eleitoral, de Pelotas, neste Estado.

146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 146 ZE/RS
Processo: PC - 3382 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO
Juiz Eleitoral: DAVID REISE GASPARONI
Procedência: Ronda Alta
Número Único: 33-82.2019.6.21.0146
Partido(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Adv: CLAUDIO CASARIN - OAB/RS 10794)
Responsável(s): ADEMAR BENTO DA SILVA, WILLIAM DALALANY EVANGELISTA CASTRO E ROQUE ARLENE DE COUTO (Adv:
CLAUDIO CASARIN - OAB/RS 10794)
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 146ª Zona Eleitoral David Reise Gasparoni, intimo o Partido Democrático Trabalhista de Ronda
Alta/RS, através de seus representantes, para que se manifestem sobre o exame preliminar, da prestação de contas anual do exercício 2018,
no prazo de vinte dias, suprindo a ausência das peças faltantes apontados no mesmo exame, que segue abaixo.
Alexandre Reis
Chefe do Cartório Eleitoral.
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 citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
3. Relação das contas bancárias abertas (art. 29, III da Resolução TSE n. 23.546/17);
4. 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. 23.546/17);
5. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
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.
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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.
Constantina, 12 de Novembro de 2019
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral
Tobias Felipe Rebelatto
Técnico Judiciário da 146ª ZE
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