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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PET N. 56-83.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 224992016
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): JACQUES DOUGLAS KONZEN (Adv(s) Thiago Oberdan de Goes OAB/RS 94.660)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença da UNIÃO, relativamente a JACQUES DOUGLAS KONZEN.
A Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul - SEDUC, respondeu ao Ofício n. 909/2019, indicando que o devedor não pertence
àqueles quadros funcionais desde o dia 05.09.2017, e que o endereço constante nos registros funcionais é a rodovia BR 468, KM 87,9, do
Município de Bom Progresso, fl. 215.
Tal endereço já foi objeto de diligência, fl. 132.
Contudo, dos teores das certidões contantes à fl. 193, do Sr. Oficial de Justiça, e fl. 211, da Secretaria Judiciária deste Tribunal, tudo está a
indicar que o atual endereço do devedor é a Avenida Ijuí, n. 1028 (casa), Centro de Miraguaí, Rio Grande do Sul.
Nesses termos, determino a expedição de Carta de Ordem, considerado o endereço acima indicado, para intimação pessoal do devedor, por
meio de oficial de justiça, do prazo de 15 dias para o pagamento do débito do valor atualizado de R$ 5.622,27 (cinco mil seiscentos e vinte e
dois reais com vinte e sete centavos), conforme dispõe o art. 523 do CPC, consignando-se imediatamente que, após transcorrido o prazo,
inicia-se o período de 15 (quinze) dias para a impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se à execução a multa no percentual de
10% e, também, os honorários advocatícios de 10%.
Para o devido cumprimento da presente decisão, autorizo a adoção de todas as medidas cabíveis em direito, inclusive o emprego de
diligências relativas a telefonemas e pesquisas.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler,
Relator.
PROCESSO 0600678-11.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600678-11.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, DIEISON JOCEMAR ENGROFF, ILAINE TERESINHA ENGROFF
Vistos.
Nos termos do que preceitua o art. 30, inc. IV, al. ¿e¿, da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem, no prazo de 3 (três) dias, sobre os documentos e informações juntados ao processo, ressaltando-se que as manifestações nos
processos de prestação de contas deverão ser acompanhadas de instrumento de outorga de poderes a advogado, nos termos do art. 31, inc.
II, do citado normativo.
Após, retornem os autos conclusos, para submissão do feito a julgamento.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 02 dezembro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
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PROCESSO 0600842-73.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600842-73.2019.6.21.0000 - Pelotas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PRB-PELOTAS
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual, exercício financeiro de 2016, do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PRB DE PELOTAS.
As prestações de contas de diretórios e de comissões provisórias partidárias de âmbito municipal são de competência originária dos juízos
eleitorais de 1º grau de jurisdição; a este Tribunal, tal espécie de feito há de ser conhecida somente em eventual grau recursal, sob pena de
supressão de instância.
Nesses termos, determino a remessa dos presentes autos virtuais ao MM. Juízo da Zona Eleitoral Coordenadora do município de Pelotas, para
que se proceda ao regular trâmite da ação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO CLASSE: PC N. 1790-40.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 424782014
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): MÁRCIO LUIZ TASSI, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14555 (Adv(s) MARCIO ASSIS PATUSSI OAB/RS 55.667)
Vistos, etc.
Diga a União sobre a certidão da fl. 264.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1934-14.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 430752014
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Executado(s): VINICIUS PASSARELA DA SILVA (Adv(s) Pedro Pereira de Souza OAB/RS 38.011)
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença da UNIÃO, relativamente a VINÍCIUS PASSARELA DA SILVA, em dois incidentes distintos, quais sejam:
1. O advogado, Dr. PEDRO PEREIRA DE SOUZA, requer, fl. 218, seja o devedor intimado para constituir novo procurador, ante a renúncia que
oferece relativamente àquele patrocínio.
2. A intimação do sócio-administrador da empresa Restaurante ALECRIM LTDA, Sr. Deoclécio José Pereira da Silva, restou infrutífera,
conforme certidão constante à fl. 222 (devolução sem cumprimento, pelo motivo "desconhecido" ).
Decido.
1. Relativamente à pretensa renúncia de mandato, o art. 112 do CPC determina que, em se tratando de único patrocinador da parte (o que é o
caso), cabe ao outorgado trazer aos autos a comprovação da comunicação da renúncia ao outorgante, a fim de que este nomeie sucessor.
Dessa forma, intime-se o subscritor da peça de renúncia, fl. 218, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos comprovante de
comunicação ao patrocinado, VINÍCIUS PASSARELA DA SILVA;
2. Transcorrido o prazo do item 1, com ou sem aproveitamento, remetam-se os autos à AGU, para que proceda conforme entenda de direito,
relativamente ao retorno, sem cumprimento, da diligência de intimação do sócio-administrador da empresa Restaurante ALECRIM LTDA., fl.
222.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2052-87.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 418532014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): IVONE DE AGUIAR BOITA, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 3131 (Adv(s) Marco Antônio Hahn de Aragão OAB/RS 44.697)
Vistos, etc.
Determino a renovação da carta de ordem (fl. 114), fazendo nela constar o endereço informado à fl. 136.
Cumpra-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
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PROCESSO CLASSE: PC N. 80-53.2012.6.21.0000 PROTOCOLO: 175462012
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2011 - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Executado(s): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (Adv(s) Gabriela Pilger Fischborn OAB/RS 109.701 e Luciano Bonsembiante Campana
OAB/RS 53.845)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
Intime-se o executado da petição das fls. 1.535 a 1.539, e determino que observe o recolhimento dos valores relativos ao principal e honorários
advocatícios nos montantes constantes na fl. 1.536, a serem adimplidos na parcela com vencimento em 30-12-2019.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 32-21.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 189252017
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016 - EXECUÇÃO DE
JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (Adv(s) Rodrigo Carvalho Neves OAB/RS 72.085)
Interessado(s): WAMBERT GOMES DI LORENZO e VINICIUS FREITAS MATHEUS (Adv(s) Rodrigo Carvalho Neves OAB/RS 72.085)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Regional do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, relativa ao exercício
financeiro de 2016, julgadas desaprovadas, conforme acórdão de fls. 159-164, com a condenação ao recolhimento de R$ 567,00 ao Tesouro
Nacional.
Determinou-se a intimação do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social - PROS para cumprimento ao disposto no art. 60,
inc. III, da Resolução TSE n. 23.546/17, sob pena da aplicação de astreintes, conforme despacho de folhas 270 e verso.
Tendo em vista que o aludido órgão partidário não possui representação processual nestes autos, a comunicação deve ocorrer por correio.
Ante o exposto, determino a realização da intimação comandada às folhas 270 e verso por meio de carta com aviso de recebimento.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 74-07.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 238352016
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015 - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): PARTIDO VERDE - PV (Adv(s) Maria Zoraide da Rosa Carlos OAB/RS 101.983)
Interessado(s): MÁRCIO SOUZA DA SILVA e MARCO ANTÔNIO DA ROCHA (Adv(s) Vinícius Renato Alves OAB/RS 67.791)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
A União requer a emissão da certidão para fins de protesto de que trata o art. 517 do CPC, e pela inclusão do nome do executado no sistema
SerasaJud.
A seguir, o executado peticiona afirmando não ter sido intimado da penhora da quantia de R$ 12.453,39, realizada por este juízo por
intermédio do BacenJud, e informa que o valor é impenhorável por ser oriundo do Fundo Partidário, requerendo o levantamento da penhora.
Inicialmente, verifico, do exame do feito, que o Diretório Estadual do Partido Verde foi pessoalmente intimado em 21.5.2018, por hora certa, do
pedido de cumprimento do acórdão, por intermédio da secretária que trabalha como funcionária da agremiação, a qual se encontrava na sala
mantida pelo PV, Terezinha de Fátima Capeller, no endereço para recebimento de intimações cadastrado pela legenda no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP): Av. Adolfo Inácio Barcelos, 774/202 - Centro - Gravataí/RS, CEP 94010-200 (fl. 265v.). Na
ocasião, a secretária informou ao oficial de justiça que na mesma data daria ciência do mandado ao presidente do partido, Márcio Souza da
Silva.
Ao contrário do que afirma o executado, a intimação do executado sobre o bloqueio de ativos financeiros foi determinada pela decisão da fl.
268, nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 854 do CPC e, da mesma forma, foi recebida no mesmo endereço. Além disso, o aviso de recebimento
(AR) da respectiva carta de intimação também foi assinado pela secretária Terezinha de Fátima Capeller, conforme se observa à fl. 275.
Assim, nos termos dos arts. 252, parágrafo único, e 274, parágrafo único, ambos do CPC, considera-se plenamente válida a intimação
realizada, a qual foi juntada aos autos em 11.7.2019 (fl. 275), com esgotamento do prazo para manifestação em 16.7.2019, conforme certidão
da fl. 276.
Desse modo, verifica-se ser intempestiva a alegação de impenhorabilidade do valor penhorado, o qual já foi convertido em renda pela decisão
da fl. 210, pois já escoado o prazo de 15 (quinze) dias para formular arguição sobre questões relativas a fato superveniente ao término do
prazo de impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes,
nos termos do § 11 do art. 525 do CPC.
Ademais, na dicção do art. 373 do CPC, a comprovação cabe a quem invoca a impenhorabilidade, e embora o executado tenha afirmado que o
valor penhorado é proveniente de recursos do Fundo Partidário, não trouxe prova alguma a amparar a alegação.
Por fim, defiro os pedidos da União.
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DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o requerimento de levantamento da penhora e determino a emissão e disponibilização à exequente, da
certidão prevista no art. 517 do CPC, independentemente de novo despacho, e a juntada do comprovante de inclusão do nome do executado
no SerasaJud.
Publique-se.
Porto Alegre, 2 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2441-72.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 490652014
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PAULINO DE MOURA (Adv(s) Jaqueline Vieira Bugs OAB/RS 90.087)
Vistos.
A União acostou resumo de cálculo do débito atualizado e requereu nova tentativa de penhora on-line (fls. 282-286).
Refeita a consulta ao referido sistema, foi retornada a existência de um total de R$ 13,18 em duas contas bancárias, conforme detalhamento
em anexo. Contudo, considerando que o montante encontrado mostra-se irrisório frente ao total atualizado da dívida R$ 16.794,47, tenho
desde já por frustrada a possibilidade de restrição sobre o valor, pois incapaz de amortizar substancialmente o débito. Além disso, as
providências para tanto demandariam um custo maior do que o próprio valor existente em conta, em contrariedade à eficiência do processo.
DIANTE DO EXPOSTO, intime-se a AGU, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira as providências que entender cabíveis.
Publique-se.
Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 7203-73.2010.6.21.0000 PROTOCOLO: 670912010
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Adv(s) Vanir de Mattos OAB/RS 32.692)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
Defiro o pedido de suspensão da execução, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 922 do CPC.
Findo o prazo, intime-se a União para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Porto Alegre, 2 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.

Pautas
PROCESSO 0602161-13.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602161-13.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 AIRTO JOAO FERRONATO DEPUTADO ESTADUAL, AIRTO JOAO FERRONATO Advogado
do(a) REQUERENTE: KATRYN HERNANDEZ SANTIAGO - RS111782 Advogado do(a) REQUERENTE: KATRYN HERNANDEZ SANTIAGO RS111782
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602410-61.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602410-61.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MIRO JESSE DEPUTADO FEDERAL, MIRO JESSE Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS
BLASZAK - RS107055 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602002-70.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602002-70.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS ALBERTO ESTEVAO DEPUTADO FEDERAL, CARLOS ALBERTO ESTEVAO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602494-62.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602494-62.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE SILVA POSSOLINO DEPUTADO ESTADUAL, JOSE ALEXANDRE SILVA
POSSOLINO Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602512-83.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602512-83.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MANOEL RENATO TELES BADKE DEPUTADO FEDERAL, MANOEL RENATO TELES BADKE
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO MASCARENHAS DE SOUZA - RS61953 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO
ANTONIO MASCARENHAS DE SOUZA - RS61953
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602261-65.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602261-65.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROQUE LUIS NAUMANN DEPUTADO ESTADUAL, ROQUE LUIS NAUMANN Advogado do(a)
REQUERENTE: MARCO ANTONIO MASCARENHAS DE SOUZA - RS61953 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO
MASCARENHAS DE SOUZA - RS61953
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602145-59.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602145-59.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GREICE SAVI MUNDO RANGEL DEPUTADO ESTADUAL, GREICE SAVI MUNDO RANGEL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602017-39.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602017-39.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO SENADOR, CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602888-69.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602888-69.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELIETE SOUZA NUNES FERNANDES DEPUTADO ESTADUAL, ELIETE SOUZA NUNES
FERNANDES Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO
LAZARI - RS084482
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602948-42.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602948-42.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SERGIO DILNEI MOTTA HALFEN DEPUTADO ESTADUAL, SERGIO DILNEI MOTTA HALFEN
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692 Advogados do(a)
REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603468-02.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603468-02.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO DEPUTADO FEDERAL, MARI ELISABETH TRINDADE
MACHADO Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, CRISTINE
RICHTER DA SILVA - RS102589 Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN RS082374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - RS102589
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603439-49.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603439-49.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLA ROSANA TABORDA VIANA DEPUTADO FEDERAL, CARLA ROSANA TABORDA VIANA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO CERATTI DOS SANTOS FILHO - RS087388 Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO
CERATTI DOS SANTOS FILHO - RS087388
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0603453-33.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603453-33.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA CLAUDIA HOFMEISTER BRASIL DE FREITAS DEPUTADO ESTADUAL, MARIA
CLAUDIA HOFMEISTER BRASIL DE FREITAS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE FRANCHI DE LIMA - RS087674 Advogado do(a)
REQUERENTE: FELIPE FRANCHI DE LIMA - RS087674
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602896-46.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602896-46.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 HILARIO JUARES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, HILARIO JUARES DA SILVA Advogados
do(a) REQUERENTE: WILLIAM BATTISTI - RS109952, MARIA ADRIANA SEVERIANO ROSSALES BATISTA - RS89308 Advogados do(a)
REQUERENTE: WILLIAM BATTISTI - RS109952, MARIA ADRIANA SEVERIANO ROSSALES BATISTA - RS89308
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602468-64.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602468-64.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELVES JOSE PALKEWICH DEPUTADO ESTADUAL, ELVES JOSE PALKEWICH Advogado do(a)
REQUERENTE: MARICE BALBUENA DAL FORNO - RS47732 Advogados do(a) REQUERENTE: MARICE BALBUENA DAL FORNO RS47732
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600783-85.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600783-85.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO DEPUTADO FEDERAL, ARXIBAUER RODRIGUES
MONCORVO Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX FABIANE SILVEIRA MENEZES - RS095247 Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX
FABIANE SILVEIRA MENEZES - RS095247
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602571-71.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602571-71.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA SENADOR, DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA,
JOAO CARLOS CAMARGO, EVERLEI RANGEL MARTINS, MARCIA ELIZA LUCAS FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS
COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REQUERENTE: TANIA REGINA MACIEL ANTUNES - RS077901 Advogado do(a)
REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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Acórdãos
PROCESSO 0600830-59.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600830-59.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Prorrogação da requisição de servidores oriundos do Serviço Público Estadual. Exercício 2020. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade.
Lei n. 6.999/1982. Resolução TSE n. 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a prorrogação das requisições.
PROCESSO 0600839-21.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600839-21.2019.6.21.0000 - Canela - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: EDILEINE CONCEICAO DE NARDI, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA 065 ZONA
ELEITORAL
Prorrogação da requisição da servidora Edileine Conceição de Nardi. Exercício 2020. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n.
6.999/1982. Resolução TSE n. 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0600443-15.2017.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600443-15.2017.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS INTERESSADO: ALFREDO RICARDO BRUNETTA CARDOSO,
PEDRO LUIS CABRAL NUNEZ, PAULA SILVA DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. OMISSÃO NO DEVER
LEGAL DE PRESTAR CONTAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTA CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. Incidência do art. 65, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/17. Aplicabilidade, quanto ao mérito, das regras previstas na Resolução TSE n.
21.841/04.
2. Contas apresentadas intempestivamente. Omissão da grei em complementar documentação faltante, referente à regularização da
capacidade postulatória. Esgotadas todas as formas de notificação previstas na norma de regência. Desde o advento da Lei n. 12.034/09, que
incluiu o § 6º no art. 37 da Lei n. 9.096/95, o exame da prestação de contas dos órgãos partidários possui caráter jurisdicional, sendo
imprescindível, portanto, o seu acompanhamento por advogado, tendo em vista a previsão de que o profissional é indispensável à
administração da justiça, nos termos do art. 133 da Constituição Federal.
3. Não tendo o órgão partidário e os respectivos dirigentes providenciado a regularização da representação processual, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, nos termos do art. 46, inc. IV, da Resolução TSE n. 23.546/17. As sanções, considerando tratar-se do exercício
de 2010, são aquelas previstas nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE n. 21.841/04, quais sejam, a suspensão, com perda, de novas quotas do
Fundo Partidário enquanto não regularizada a situação do partido, bem como o cancelamento do registro civil e do estatuto. O STF, entretanto,
no julgamento da Medida Cautelar da ADI n. 6032, concedeu liminar para afastar qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado,
decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei n. 9.096/95 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJE
n. 104, divulgado em 17.5.2019).
4. Contas julgadas não prestadas. Suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário enquanto não regularizada a situação da agremiação.
DECISÃO: Por unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602202-77.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602202-77.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DEIVID JHONATA PALMA DEPUTADO FEDERAL, DEIVID JHONATA PALMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÃO 2018. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS ADVINDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RESOLUÇÃO
TSE N. 23.553/17. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. IMPEDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. Os candidatos têm o dever de prestar contas de sua movimentação financeira de campanha até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE n. 23.553/17. Diante da inércia do prestador, o processo foi remetido à Secretaria de
Controle Interno e Auditoria, que informou irregularidades no tocante à falta de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário e o recebimento de doação de origem não identificada. Após a manifestação do órgão técnico, o prazo concedido para regularização
da contabilidade transcorreu in albis, de forma que as contas devem ser julgadas não prestadas, de acordo com o disposto no art. 77, inc. IV,
al. "a", da Resolução TSE n. 23.553/17.
2. O julgamento das contas como não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, nos termos do art. 83, inc. I, da
Resolução TSE n. 23.553/17. Impositivo ainda, o dever de recolhimento ao erário da quantia pública recebida do Fundo Partidário para a
realização da campanha, no total de R$ 5.000,00, conforme prevê o art. 82, § 1º, do citado normativo regulamentar.
3. O apontamento acerca do recebimento de recursos de origem não identificada pode ser superado, de forma a afastar o dever de
recolhimento ao Tesouro Nacional. Demonstrado que trata-se de depósito identificado com o CNPJ do próprio candidato, com o valor diminuto
de R$ 100,00, amparado pelo art. 22, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/17, que admite que as doações inferiores ao valor de R$ 1.064,10
sejam realizadas por transações bancárias diversas da transferência eletrônica, incluindo o depósito identificado. Falha meramente formal,
decorrente de uma escusável confusão entre a pessoa jurídica em campanha e a pessoa física do candidato, que não elide a evidência de que
os recursos provêm do patrimônio do próprio prestador.
4. Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO: Por unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.
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PROCESSO 0603199-60.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603199-60.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GERTRUDES RIOS MOREIRA DEPUTADO ESTADUAL, GERTRUDES RIOS MOREIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÃO 2018. OMISSÃO E IRREGULARIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS ADVINDOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
IMPEDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. Os candidatos têm o dever de prestar contas de sua movimentação financeira de campanha até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE n. 23.553/17. Diante da inércia da prestadora, o processo foi remetido à Secretaria de
Controle Interno e Auditoria, que informou irregularidade no tocante à comprovação da aplicação de recursos públicos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Novamente intimada, a candidata deixou de manifestar-se, de forma que as contas devem ser
julgadas não prestadas, de acordo com o disposto no art. 77, inc. IV, al. ¿a¿, da Resolução TSE n. 23.553/17.
2. Tal decisão acarreta à candidata o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, nos termos do art. 83, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17. Impositivo
ainda, o dever de recolhimento ao erário da quantia pública recebida para a realização da campanha, no total de R$ 10.000,00, conforme
prevê o art. 82, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
3. Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO: Por unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602251-21.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602251-21.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VANESCA SUZANA DIAS DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, VANESCA SUZANA DIAS DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÃO 2018. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
PÚBLICOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. IMPEDIMENTO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A candidata deixou de apresentar a prestação de contas de campanha, em desobediência ao art. 48, da Resolução TSE n. 23.553/17.
2. Parecer técnico informou irregularidade no tocante à comprovação da aplicação de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Citada por edital, após diversas tentativas infrutíferas (e-mail, Carta AR, Oficial de Justiça), a candidata não se
manifestou. A irregularidade na comprovação de gastos com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
cuja natureza é pública, tem como consequência a obrigação de ressarcir os respectivos valores ao Tesouro Nacional.
3. Não prestadas as contas, fica a candidata impedida de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva prestação das contas, nos exatos termos do art. 83, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17.
4. Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO: Por unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.

Atos da Corregedoria
Edital
EDITAL CRE N. 14/2019
O Excelentíssimo Senhor André Luiz Planella Villarinho, Corregedor Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições,
FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que, em conformidade com o disposto nos arts. 121, § 2º, da Constituição Federal, e 32,
parágrafo único, do Código Eleitoral, combinado com os arts. 3º, § 3º, da Resolução TSE n. 21.009/2002, e 3º, da Resolução TRE n. 165/2007,
encontrar-se-ão vagas as jurisdições das zonas eleitorais abaixo elencadas, para preenchimento:
a contar da data de designação:
5ª Zona Eleitoral – Alegrete;
a contar de 03 de janeiro de 2021:
41ª Zona Eleitoral – Santa Maria.
De conformidade com o estabelecido no § 1º do art. 3º da Resolução TRE supramencionada, o prazo é de 5 dias úteis, a contar da data de
publicação inclusive, para que os interessados apresentem a sua habilitação, por intermédio do correio eletrônico pessoal funcional do TJ/RS,
dirigido ao Desembargador Corregedor Regional Eleitoral, e enviada ao correio eletrônico da Corregedoria (cre@tre-rs.jus.br), observados os
impedimentos previstos no § 3º do art. 14 do Código Eleitoral.
A habilitação deverá estar acompanhada de termo de compromisso de comparecimento regular à sede do cartório eleitoral (Anexo), nos
termos dos arts. 1º e 2º da Resolução TRE n. 268/15.
Eu, Ana Gabriela de Almeida Veiga, Titular de Ofício de Justiça, preparei e conferi.
Tribunal Regional Eleitoral, Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019.
DES. ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
ANEXO
HABILITAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO
Senhor Corregedor Regional Eleitoral,
Venho, por intermédio deste, em atenção ao Edital CRE n. (número)/(ano), habilitar-me à vaga perante a (número)ª Zona Eleitoral de
(Município).
Declaro, para os devidos fins, o compromisso de comparecer regularmente à sede do respectivo cartório eleitoral, em cumprimento ao disposto
nos artigos 1º e 2º da Resolução TRE-RS n. 268/2015.
(nome)
Juiz de Direito.
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Decisão Monocrática
PROCESSO 0600835-81.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: LILIANE SANTOS DA SILVEIRA
DECISÃO
Trata-se de agrupamento em coincidência no Sistema ELO de número 2DRS1902688246, envolvendo a inscrição eleitoral de n.
102772340477 pertencente à LILIANE SANTOS DA SILVEIRA e o registro de Incapacidade Civil Absoluta na Base de Perda e Suspensão de
Direitos Políticos sob o n. 001196124000, em situação "Ativo", em nome de LIDIANE SANTOS DA SILVEIRA, referente ao Processo
n. 006/1.12.0004290-8, da 1ª Vara Cível de Cachoeira do Sul/RS
O agrupamento sob análise decorreu do processamento de operação de "Revisão" efetuada pela 038ª Zona Eleitoral/RS.
No entanto, uma simples análise demonstra que são pessoas distintas, no caso gêmeas.
Como comprovação, basta analisar a numeração do RG e do CPF das interessadas anotados no Sistema ELO. Ainda, a eleitora Liliane Santos
de Oliveira, tem o código de ASE 256 - Gêmeo consignado em seu cadastro eleitoral.
Outrossim, DECIDO pela regularização da inscrição de n. 102772340477 em nome de LILIANE SANTOS DE OLIVEIRA, haja vista tratar-se de
pessoa diversa àquela consignada na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos.
Publique-se.
Porto Alegre, 19 de novembro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
PROCESSO 0600821-97.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: LEANDRO DE LIMA MARQUES
INTERESSADO: 090ª ZONA ELEITORAL - GUAÍBA/RS
DECISÃO
Analisando os documentos recebidos, verifico que a 90ª Zona Eleitoral publicou Edital dando ciência da Coincidência n. 2DRS1902684222,
bem como diligenciou junto à 1ª Vara Criminal de Guaíba/RS.
A resposta da referida Vara Judicial informou que o réu ainda possui pena ativa.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21538/03, DECIDO pelo cancelamento da inscrição n. 121062630450 em nome
de LEANDRO DE LIMA MARQUES, em face da suspensão dos seus direitos políticos, decorrente de condenação criminal transitada em
julgado (art. 15, inc. III, da Constituição Federal).
Publique-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Alegre, 29 de novembro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
PROCESSO 0600822-82.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: CÉSAR RONALDO LOEBLEIN SOBOLEWSKI
INTERESSADO: 105ª ZONA ELEITORAL - CAMPO BOM/RS DECISÃO
Analisando a documentação recebida, verifico que a 105 Zona Eleitoral publicou Edital dando ciência da Coincidência 2DRS1902684442, bem
como diligenciou junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado/RS, anexando o Ofício n. 1327/2019 informando que "... o processo n.
017/2.11.0005673-6 encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça e que no último dia 30/10/2019 foi proferida sentença condenatória pela 8ª
Câmara Criminal, reformando a sentença absolutória do 1º Grau".
Portanto, deverá ser imediatamente inativado na Base de perda e suspensão dos direitos políticos o registro em situação "Ativo" referente aos
autos supracitados, tendo em vista que ainda não transitou em julgado.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n. 056629530426, em
nome de CÉSAR RONALDO LOEBLEIN SOBOLEWSKI.
Após, inative-se o referido registro na Base de Perda e Suspensão dos Direitos Políticos.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 28 de novembro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
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PROCESSO 0600836-66.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: ANDRE HALLMANN, ANDREA HALLMANN
INTERESSADO: 011ª ZONA ELEITORAL - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS, 165ª ZONA ELEITORAL - FELIZ/RS DECISÃO
Trata-se do agrupamento em coincidência n. 2PRS1902686294 gerado a partir da realização da operação de RAE de transferência efetuado
pela eleitora ANDREA HALLMANN, inscrição n. 086910850400. Da referida operação de RAE resultou agrupamento em coincidência com
ANDRE HALLMANN, inscrição n. 092380490426 e com o registro em situação "Ativo" na BPSDP também em seu nome.
Após uma singela análise dos autos, percebe-se que os eleitores são irmãos gêmeos. Inclusive, consta anotação de ASE 256 - Gêmeo nas
duas inscrições eleitorais. Dessa forma, não há motivo para impedir a realização da transferência da eleitora Andrea Hallmann.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização, no sistema, das inscrições envolvidas
no agrupamento.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 29 de novembro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.

Atos da Secretaria
Ato de Revogação Parcial de Diárias
ATO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS N. 310/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, REVOGO PARCIALMENTE o Ato de Concessão de Diárias n. 304/2019, doc. SEI n.
0185082, SEI n. 0008629-64.2019.6.21.8000, já que a Dra. Carmen Lúcia Santos da Fontoura não poderá comparecer ao Curso “Legado
Jurídico das Eleições 2018 e Expectativas para 2020”, nos dias 05 a 06-12-2019, conforme documento SEI n. 0187018, tornando-se
necessária, portanto, a devolução de 2,5 diárias, no valor total R$ 1.662,50 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Em 03-12-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 311/2019
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
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO
DIÁRIAS

Daniel
Dutra
Pillar, 3,5
Coordenador de Sistemas
Corporativos(CJ-2)

DE VALOR
UNITÁRIO
R$ 420,00

1

ADICIONAL

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

Ida:
R$ 1.806,00
R$
168,00;
Retorno:
R$ 168,00

- R$ 144,76

VALOR LÍQUIDO

R$ 1.661,24

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Natal/RN
09 a 12-12-2019.
Participar do "workshop" sobre a solução de BI nas áreas de administração e orçamento, tema
MOTIVO:
de interesse deste Tribunal a realizar-se nos dias 10 e 11-12-2019. Proc.: 000877860.2019.6.21.8000
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 03-12-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 312/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO
Desembargador Gustavo Alberto Gastal
Diefenthäler, Membro Efetivo do TRE/RS
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

NÚMERO DE DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

1,5

R$ 700,00

ADICIONAL¹
Ida: Retorno:
R$ 168,00

VALOR TOTAL
R$ 1.218,00

Brasília/DF
11 a 12-12-2019
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Participação na solenidade de posse dos conselhos executivo e fiscal da AMB, triênio
2020-2022 a realizar-se no dia 11-12-2019. Proc.: 0008971-75.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 03-12-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
MOTIVO:

ZONAS ELEITORAIS

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 251/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-90.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Cabrais
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE NOVO CABRAIS
RESPONSÁVEL(S) : MARTA INES GARSKE E CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA (ADV(S) LISANDRO SANTOS MACHADO-OAB
78927), ONYX DORNELLES LORENZONI (ADV(S) LEANDRO LUIS RODRIGUES-OAB 104925 E ROBERTA STRINGHINI FARACO-OAB
81040), ENIO JOSÉ H`OERLLE MENEGHETTI (ADV(S) LEANDRO LUIS RODRIGUES-OAB 104925)
Vistos etc...
Trata-se de processo de prestação de contas anual do DEMOCRATAS - DEM - NOVO CABRAIS - RS, exercício financeiro de 2017,
apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 69).
O feito iniciou com a informação de que omissos a agremiação partidária e os responsáveis quanto à apresentação das contas do exercício
financeiro de 2017. Foram juntadas as notificações encaminhadas ao partido e aos responsáveis.
Em face da omissão em prestar contas, foi determinada a imediata suspensão do repasse de cotas do fundo partidário e a regularização das
notificações dirigidas aos responsáveis.
Os diretórios nacional e estadual foram devidamente notificados acerca da suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário ao partido
omisso.
Exitosas as notificações dos responsáveis Marta Inês Garske e de Cristian Daniel Garske, por carta precatória, foi apresentada Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos e os instrumentos de procuração em nome da agremiação municipal e dos responsáveis financeiros
do exercício em questão (fls. 71, 73 e 75).
Certificada a inexistência de executiva municipal vigente, foi determinada a intimação da agremiação regional para regularizar a representação
processual do partido nos autos. Ato contínuo, incluídos os dirigentes atuais da agremiação regional e determinada sua intimação para
cientificação e constituição de procurador nos autos.
Cumpridas as diligências intimatórias (pessoalmente), o responsável (presidente do regional) juntou procuração e aduziu sua ilegitimidade para
figurar como parte no processo (fls. 176-177).
A agremiação partidária devidamente intimada deixou transcorrer in albis o prazo para constituir procurador nos autos, do que resultou a
decretação de sua revelia nos autos (fl. 197).
O responsável tesoureiro Enio José H'Oerlle, devidamente intimado, apresentou manifestação e constituiu procurador nos autos (fls. 206/208).
Empreendidas as diligências de ordem regulatória da representação processual das partes, o feito foi retomado tendo sido expedido edital para
publicizar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada.
O prazo decorreu sem impugnações e/ou pedido de abertura de investigações.
Foi juntada informação dando conta da inexistência de extrato bancário em nome do partido (fl. 217) e certificadas as informações sobre
a emissão de recibos de doação, bem como sobre registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 217-218).
A unidade técnica manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 219), opinando
pela aprovação das contas, em face da ausência de movimentação financeira nas contas bancárias identificadas em nome da agremiação
partidária.
Os autos foram ao Ministério Público Eleitoral que, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação das contas, face a regularidade da
declaração de ausência de recursos movimentados (fl. 220-220v).
Sem mais providências, vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, passo a apreciar as alegações constantes das manifestações dos responsáveis financeiros Onyx D. Lorenzoni, então
presidente da executiva regional, e Enio José H'Oerlle, então tesoureiro da executiva regional.
Na manifestação de fls. 176-177, o responsável financeiro aduz incorreta sua inclusão na condição de parte e requer sua exclusão da lide.
Pois bem, a inclusão do dirigente na condição de responsável é decorrente do fato de a executiva em âmbito municipal não possuir diretório ou
comissão vigente e da normativa constante da Resolução do TSE n. 23.546/2017, art. 31, I, a, (norma processual aplicável por força do
disposto no art. 65, §1º), ambos da referida resolução, que assim dispõe:
Art. 31.
A prestação de contas recebida deve:
I - ser autuada na respectiva classe processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes;
(...)
Art. 65.
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As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de
2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
A condição de parte legítima do responsável decorre, portanto, da previsão normativa acima transcrita, sendo imperiosa sua manutenção na
condição de parte para o efeito de apresentar as contas de agremiação municipal não vigente, haja vista o disposto no art. 28, §§4º e 5º da já
mencionada resolução:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de
abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a
comissão ou diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
No mesmo sentido as alegações do responsável Enio José H'Oerlle, as quais não merecem prosperar pelos fundamentos acima explicitados.
A prestação de contas, compreende a integralidade do exercício financeiro, sendo a legitimidade para integrar o feito como responsáveis pela
agremiação estendida a todos os presidentes e tesoureiros com composição vigente no período. O objetivo da regra é possibilitar a
participação substancial do responsável no processo, uma vez que o julgamento de contas pode trazer consequências à esfera jurídica não só
do partido, mas de seus administradores financeiros, em determinadas hipóteses
Assim, indefiro os requerimentos de ilegitimidade de parte formulados pelos responsáveis financeiros Onyx D. Lorenzoni e Enio José H'Oerlle e
indefiro o seus pedidos de exclusão da lide.
Passo ao mérito das contas.
As contas partidárias foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, informando que o partido “não
movimentou recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza” durante o período de 1º.1.2017 a 31.12.2017.
Consigne-se que a Lei n. 13.165/15 incluiu o §4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os partidos políticos ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação financeira, exigindo-se apenas a declaração da ausência de
movimentação de recursos, dispositivo recentemente modificado pela Lei n. 13.831/2019.
Como se vê, a legislação eleitoral manteve a forma como prestadas as contas de órgãos partidários que não possuíram movimentação
financeira, possibilitanto a apresentação de simples declaração de ausência de movimentação recursos.
In casu, observa-se verídica a declaração de ausência de movimentação de recursos, já que comprovadamente o partido não movimentou
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro. Não foram encontradas informações sobre a emissão de recibos de doação, por parte da
agremiação, tampouco percebidos recursos do Fundo Partidário.
Deu-se cumprimento integral ao procedimento de análise da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, sem que
nenhuma irregularidade tenha sido detectada em sede de exame das contas.
Diante do exposto, determino o imediato ARQUIVAMENTO da declaração apresentada pelo DEMOCRATAS - DEM - NOVO CABRAIS - RS,
referente ao exercício financeiro de 2017, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Notifiquem-se os diretórios nacional e estadual da agremiação, para efeito de levantamento da suspensão de repasse de cotas do
fundo partidário ao órgão municipal, dantes efetivada.
Após o trânsito em julgado, promova-se os registros pertinentes, e arquive-se.
Cachoeira do Sul, 02 de dezembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 252/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 14-33.2018.6.21.0010
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 289 e 290 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : MARLON LEANDRO MELCHIOR (ADV(S) CRISTIANO PINTO BECKER-OAB 38791 E DEIVIS DANIEL HAESER-OAB 48672),
ADÃO ANAURIDES DE MOURA (ADV(S) KAROLINA RAFAELA KRUG-OAB 110106), ALCERI JOSÉ PEREIRA DIAS, JOSÉ OLIBIO
MACHADO, RIVAILSON SILISEI MACHADO E WÉLLINGTON JÚNIOR MACHADO (ADV(S) MILTON FRAGA GAIRA-OAB 58944)
Vistos.
Tendo em vista a aceitação do benefício da suspensão condicional do processo em relação ao réu ADÃO ANAURIDES DE MOURA (conforme
Termo de Audiência de fl. 350); para o fim de acompanhamento do benefício da suspensão, determino a cisão do feito em relação ao réu
beneficiado.
Ao cartório para que proceda no cumprimento da determinação supra, mediante certidão nos autos. Observe, para tanto, a necessária
extração de cópia das peças do presente procedimento criminal.
Intime-se a procuradora do réu, pelo DEJERS, para ciência da cisão.
Atualize-se a autuação do presente feito e diligencie-se nos registros pertinentes no Sistema de Antecedentes.
Após, voltem conclusos para apreciação das respostas à acusação apresentadas pelos réus Marlon Leandro Melchior (fls. 231-236) e Alceri
José Pereira, José Olíbio Machado, Rivaílson Silisei Machado e Wellington Júnior Machado (fls. 318-322).
Dil.
Cachoeira do Sul, 02 de dezembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
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12ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, a 12ª Zona, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n.
22/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 20/08/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Luis Otávio Braga Schuch,
Juiz Eleitoral

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 402/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-29.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) MÁRIO PEDRO KASPER-OAB 9782)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO MARCELO KASPER E CLEONICE DA SILVA VIEIRA (ADV(S) MÁRIO PEDRO KASPER-OAB 9782)
Vistos, etc.
Uma vez que não requerida a produção de provas, encerro a instrução e abro vista às partes para alegações finais pelo prazo comum de 3
(três) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral pelo mesmo prazo.
Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, venham os autos conclusos para sentença.
D.L.
Palmeira das Missões, 04 de dezembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 205/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-55.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUIZ ELEITORAL: FELIPE ROBERTO PALOPOLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA
SILVA-OAB 106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
RESPONSÁVEL(S) : EDENILSON DOS SANTOS COSTA E EDERICH HERBERT ZIMMER (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA SILVA-OAB
106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
Vistos.
O Partido dos Trabalhadores requereu, tempestivamente, produção de provas (fls. 76-79).
A agremiação requer a produção de provas que consiste na juntada de recibo de remessa à RFB da Escrituração Contábil Digital - ECD e
certidão da regularidade do profissonal contábil que assina as presentes contas. No entanto, ao partido foi oportunizada por duas vezes a
juntada de tais peças (por ocasião do exame preliminar de fls. 45/46 e do exame de fls. 53-56, através dos despachos de fl. 48 e 58,
respectivamente), sendo que o prazo decorreu sem manifestações. Ademais, a controvérsia dos autos reside, basicamente, na necessidade de
comprovação da origem dos depósitos datados de 01.08.2018, sendo que os documentos que a defesa intenciona juntar, s.m.j., não são aptos
a comprovar origem das contribuições em tela.
No que diz com a análise de pedido de produção de provas, assim dispõe o art. 39, caput e parágrafo único da Res. TSE nº 23546/2017:
Art. 39. Findo o prazo para a apresentação das defesas, o juiz ou relator deve examinar os pedidos de produção de provas formulados,
determinando a realização das diligências necessárias à instrução do processo e indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias.
Parágrafo único. Podem ser indeferidas as diligências que visem à apresentação de documento em relação ao qual tenha sido dada
oportunidade prévia de apresentação por ato do relator ou do juiz. Grifei
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 76-79.
DETERMINO a abertura de vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias.
INTIMEM-SE.
Decorrido o prazo, voltem conclusos praa sentença.
Santo Antônio da Patrulha, 04 de dezembro de 2019
FELIPE ROBERTO PALOPOLI
Juiz Eleitoral da 046ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 206/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-85.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUIZ ELEITORAL: FELIPE ROBERTO PALOPOLI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) MARCIA ELENA
ROLETO TEDESCO-OAB 107399)
RESPONSÁVEL(S) : CHARLIS DOS SANTOS E PAULO EDUARDO PEIRANO COTTELE (ADV(S) MARCIA ELENA ROLETO TEDESCOOAB 107399)
Vistos.
Não havendo provas a serem produzidas, encerro a instrução.
INTIMEM-SE da abertura de vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 03 (três) dias.
Decorrido o prazo, voltem conclusos para sentença.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 04 de dezembro de 2019
FELIPE ROBERTO PALOPOLI
Juiz Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 207/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 20-92.2019.6.21.0046
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016. Requerimento de regularização de contas não prestadas. - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUIZ ELEITORAL: FELIPE ROBERTO PALOPOLI
REQUERENTE(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS, EDENÍLSON DOS SANTOS COSTA,
EDERICH HERBERT ZIMMER, MAURO ROBERTO DA SILVEIRA FRAGA E ROSI BORBA (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA SILVA-OAB
106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829), ERALDO CABRAL JOBIM
Vistos.
As partes Mauro Roberto da Silveira Fraga e Rosi Borba juntaram procuração (fls. 49/50).
INTIME-SE Mauro Roberto, por meio do procurador constituído, para que complemente a documentação, conforme exigido no Exame
Preliminar de fls. 29/29-v, no prazo de 20 dias, nos termos do art. 34, § 3º, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 04 de dezembro de 2019
FELIPE ROBERTO PALOPOLI
Juiz Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 208/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 19-10.2019.6.21.0046
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015. Pedido de regularização de contas não prestadas. - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUIZ ELEITORAL: FELIPE ROBERTO PALOPOLI
REQUERENTE(S) : EDENILSON DOS SANTOS COSTA, PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
E EDERICH HERBERT ZIMMER (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA SILVA-OAB 106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829),
RAUL SOUZA FAGUNDES, ERALDO CABRAL JOBIM E MAURO ROBERTO DA SILVEIRA FRAGA
Vistos.
As partes Raul Souza Fagundes e Mauro Roberto da Silveira Fraga juntaram procuração independente de intimação (fls. 55/56).
INTIMEM-SE as referidas partes para que complementem a documentação, conforme exigido no Exame Preliminar de fls. 25/26, no prazo de
20 dias, nos termos do art. 34, § 3º, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Encaminhe-se e-mail à 159ª ZE/RS informando ao juízo deprecado que a intimação de Raul Souza Fagundes dar-se-á por meio de publicação
no DEJERS não mais sendo necessária tal diligência por parte daquela Zona Eleitoral.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 04 de dezembro de 2019
FELIPE ROBERTO PALOPOLI
Juiz Eleitoral da 046ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 527/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-30.2018.6.21.0055
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA, ELISETE DE OLIVEIRA ROSA, LEONEL IVANES BERNARDO E CARMEM
LUCIA DA SILVA PEMIG (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
Vistos.
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I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT,
do Município de Parobé/RS.
As contas foram apresentadas em 27/06/2018, em desacordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Certificada irregularidade na representação processual, conforme estabelece o art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, notificadas as
partes, foram juntadas procurações aos autos.
Encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para o Ministério Público Eleitoral, e publicado edital
n. 32/2019 no DEJERS, decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação, fl. 84-verso.
Sobreveio Relatório de Exame de Contas sobre o qual o partido, intimado, não se manifestou, fl. 86v.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 87/88), apontando irregularidades quanto ao recebimento de recursos de
fonte vedada no valor de R$575,96 (quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), em desacordo ao art. 12, IV, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.464/2015, caracterizadas as doações como provenientes de autoridades públicas, ocupantes dos cargos de diretor,
chefe de setor e coordenador no município em 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas, fl. 89.
Intimadas as partes, não houve a apresentação de defesa, fl. 90-verso.
Aberto o prazo para alegações finais, o partido manifestou-se, fls. 92/94, intempestivamente, eis que após o prazo legal de 3 (três) dias,
conforme estabelece o art. 40, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Ainda assim, relato os argumentos trazidos, quais sejam: (1) no sentido de
que os doadores apontados como autoridades públicas pela unidade técnica, na verdade, seriam agentes públicos, sem poder de decisão e
sem competência para a prática de atos administrativos decisórios, lhes cabendo a prática de atos executórios; (2) observou que o partido
cumpriu todos os procedimentos técnicos e jurídicos no ingresso dos recursos contidos na legislação eleitoral; (3) afirmou, ainda, que o valor
apontado com fonte vedada, conforme seu entendimento, é ínfimo, não afetando a confiabilidade e a regularidade das contas. Por fim,
requereu o julgamento das contas como aprovadas ou, sucessivamente, aprovadas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
O Diretório Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do Município de Parobé/RS recebeu, no exercício financeiro analisado,
contribuições de origem vedada no valor de R$575,96 (quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme apurado pela
unidade técnica. Contribuições advindas de autoridades públicas, em desacordo ao art. 12, inciso III, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Prática na Justiça Eleitoral nos últimos anos, é requerido aos Municípios da circunscrição a lista de servidores ocupantes de cargos de chefia
ou direção, anualmente, sendo aí a fonte para o batimento das doações recebidas pelos partidos para o enquadramento referido como fonte
vedada.
Incontroverso o fato de que as categorias funcionais da administração municipal, concernentes aos cargos de diretor, chefe de setor e
coordenador, constituirem-se em cargos demissíveis ad nutum (ou em comissão), já que as atribuições de chefia e/ou direção são inerentes às
funções desenvolvidas por diretor, chefe de setor ou coordenador. Porquanto, o recebimento pelo partido de recursos provenientes de pessoa
física nessas condições resta maculado, sendo vedado pela legislação ordinária (Lei n. 9.096/95, art. 31, II), na forma do que estabelecido pelo
TSE na Resolução n. 23.464/2015.
Neste sentido, o TSE já decidiu que, para fins da vedação prevista no art. 31, II da Lei 9.096/95, o conceito de autoridade pública deve
abranger aqueles que exerçam cargo de direção ou chefia na Administração Pública Direta ou Indireta (REspe 49-30/SC, Rel. Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, DJe 20.11.2014).
Como apontado nos §§ 1° e 3°, do art. 14 da Res. TSE n. 23.464/2015, a utilização de arrecadação oriunda de fonte vedada configura infração
grave e 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
resolução em comento. A fiscalização da 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.
Portanto, concluo que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (artigo 12,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015) quanto ao recebimento e utilização de recursos de fonte vedada no valor de R$575,96 (quinhentos
e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos).
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do Município de Parobé/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 Erário do
valor recebido indevidamente, R$575,96 (quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) a ser atualizado.
Considerando que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício de 2017, 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.
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$575,96 (quinhentos e setenta e cinco
reais e noventa 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. 23.464/15, 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.
Determino, ainda, a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário ao PT de Parobé pelo período de 06 (seis) meses, a contar do
trânsito em julgado desta decisão, art. 47, inciso I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquivem-se com baixa.
Taquara, 26 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO - Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 210/2019 - 057 ZE
PROCESSO CLASSE: INQ 50-94.2019.6.21.0057
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PROTOCOLO: 22.277/2019
ASSUNTO: INQUÉRITO – PROPAGANDA POLÍTICA – PROPAGANDA ELEITORAL – FOLHETOS/VOLANTES/SANTINHOS/IMPRESSOS –
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
ADVOGADO: ÉDER TEIXEIRA CHAMORRA - OAB/RS 57.269
Vistos.
Em razão de transferência de pauta, redesigno a audiência para oferecimento de proposta de transação penal para a data de 10 de dezembro
de 2019, às 15hs, na sala de audiências da 3ª Vara Cível da Justiça Estadual local, com endereço na Rua General Hipólito, 3392, na cidade de
Uruguaiana/RS.
Intime-se o Ministério Público pessoalmente e os acusados por mandado.
Cumpra-se.
Uruguaiana, 19 de novembro de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral– 57ªZE

64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-81.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Novo Tiradentes
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LUIZ GILBERTO GATTI -OAB 65594)
RESPONSÁVEL(S) : DAVI MARQUES DA SILVA E IRINEU FERNANDES (ADV(S) LUIZ GILBERTO GATTI -OAB 65594)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de Novo
Tiradentes/RS, referente ao exercício financeiro de 2018 (fls. 02-45).
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (fl. 48) e enviados tais documentos ao Ministério
Público Eleitoral (fl. 50), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 51).
Apontadas irregularidades pela Unidade Técnica (fls. 61/62), determinou-se a intimação do órgão partidário, o qual deixou transcorrer o prazo
legal, sem manifestação (fl. 64).
A Unidade Técnica, em parecer conclusivo, manifestou-se pela desaprovação das contas, alegando que o órgão partidário não apresentou
documentos comprobatórios de parcela dos gastos com "transportes e viagens - combustíveis, óleos e lubrificantes", no valor R$ 243,00
(duzentos e quarenta e três reais) (fls. 65/66).
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 68/69).
Intimadas para se manifestar acerca das irregularidades apontadas, as partes deixaram decorrer o prazo legal sem a apresentação de
defesa (fls. 72).
Encerrada a instrução processual, não foram apresentadas alegações finais.
Vieram os autos conclusos.
É o relato. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Conforme disposto no art. 34, §1º, da Lei 9.096/95, cabe à Justiça Eleitoral exercer a fiscalização sobre a prestação de contas dos partidos
políticos, tendo por escopo, principalmente, a identificação da origem das receitas e a destinação das despesas com a atividade partidária,
vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo órgão partidário, em 27/05/2019 (fls. 02), violando o prazo previsto na redação anterior
do art. 32, caput, da Lei 9.096/95, estando instruída com as peças elencadas na Resolução TSE nº 23.546/2017, devidamente assinadas por
seu Presidente e tesoureiro.
Em relação às receitas partidárias, conforme se depreende do demonstrativo de fl. 16, o partido político declarou ter recebido, durante o
exercício financeiro de 2018, a importância de R$ 43,05 (quarenta e três reais e cinco centavos) a título de "juros e outras rendas",
devidamente comprovados pelo extrato bancário de fl. 7 e documento de fl. 57.
Registre-se que, conforme destacado pela Unidade Técnica, no dia 24/05/2018, o órgão partidário sacou a importância de R$ 2.600,37 (dois
mil e seiscentos reais e trinta e sete centavos) da conta bancária mantida junto ao Sicredi e, em 20/06/2018, depositou tal valor na conta
bancária do partido junto ao Banrisul. Embora tal movimentação financeira não tenha se dado através de transferência bancária, foi
devidamente identificada nos extratos bancários acostados aos autos, o que permitiu sua fiscalização pela Justiça Eleitoral, não havendo que
se falar em irregularidade.
Em relação às despesas partidárias, o partido político declarou ter realizados gastos totais de R$ 700,02 (setecentos reais e dois centavos),
sendo R$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais) em "transportes e viagens - combustíveis, óleos e lubrificantes" e R$ 107,02 (cento e sete
reais e dois centavos) em "despesas financeiras".
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Os gastos realizados com "despesas financeiras" foram comprovados com os extratos bancários de fls. 7 e 14. Em relação aos gastos
com "transportes e viagens - combustíveis, óleos e lubrificantes", contudo, o partido político comprovou despesas de apenas R$ 350,00
(trezentos e cinquenta) reais, mediante a juntada dos documentos de fls. 59/60, não logrando comprovar os gastos de R$ 243,00 (duzentos e
quarenta e três reais), referente ao cheque compensado no dia 11/10/2018 (extrato de fl. 12), em violação ao determinado no art. 18 da
Resolução TSE 23.546/2017. Registre-se que, embora se trata de valores de pouca expressão, corresponte a mais de 30% do valor total gasto
pela grei partidária durante o exercício financeiro.
Diante disso, considerando as inconsistências acima apontadas, a desaprovação das contas do MDB de Novo Tiradentes é medida que se
impõem, mostrando-se necessária a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular (R$
243,00), acrescida de multa de 5% (cinco por cento), na forma do art. 49, caput, da Resolução 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, com fundamento no art. 46, III, "b", da Resolução TSE n° 23.546/17, DESAPROVO as contas apresentadas pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de Novo Tiradentes/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, e determino, com base
no art. 49, caput, da Resolução TSE 23.546/2017, a devolução da importância apontada como irregular, qual seja, as despesas não
comprovadas pela grei partidária (R$ 243,00), acrescida de multa de 5% (cinco por cento). Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e
acrescido de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.546/2017, art. 60, § 1º).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgada a sentença, notifiquem-se os órgãos partidários Nacional e Estadual sobre o inteiro teor da presente decisão (art. 60, I,
“a”, da Resolução TSE 23.546/2017), bem como intime o órgão partidário Estadual para que: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e
retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro
Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d)
informe, nos autos da Prestação de Contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao
órgão partidário sancionado (art. 13, I, da Resolução TRE/RS n 298/2017).
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 13, II, da Resolução TRE/RS n 298/2017)
Efetuado o recolhimento, arquivem-se os autos, com baixa.
Rodeio Bonito, 03 de dezembro de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 0130/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 76-02.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ADEMIR VALENTIM DE SOUZA-OAB 33527)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA EUNICE DIAS WOLF E MARTA ROMANA VALMORBIDA RUFATTO (ADV(S) ADEMIR VALENTIM DE SOUZAOAB 33527)
Vistos.
Publique-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados do Exercício, encaminhe-se o processo ao Ministério Público Eleitoral,
conforme art. 31, § 1º, da Resolução 23.546/2017.
Cumpra-se.
Canoas, 03 de dezembro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

71ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 035/2019
A Doutora Vanessa Ozanai Krás Borges, Juíza Eleitoral Substituta da 71ª Zona de Gravataí-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Angelino Loranzi, n. 253,
2º andar, bairro Salgado Filho, em Gravataí/RS, ficam as Direções Municipais/Comissões Executivas dos partidos abaixo nominados
NOTIFICADOS a encaminharem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a prestação de contas referentes ao Exercício 2018, com fulcro nos
arts. 30, inc I, al “a” e “b” da Resolução TSE nº 23.546/2017, sob pena de serem as referidas contas julgadas “NÃO PRESTADAS”, acarretando
na aplicação do disposto no inciso IV do art. 30 da Lei nº 9.504/1997 e da aplicação do disposto no art. 347 do Código Eleitoral.
Direção Municipal/Comissão Executiva
Sigla
Município
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
PHS
Gravataí
PRAZO: No prazo de 5 (cinco) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
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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.
Gravataí-RS, 03 de dezembro de 2019.
Eu, Mario Faustino Borges Lima, Chefe de Cartório Substituto da 071ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Vanessa Ozanai Krás Borges,
Juíza Eleitoral Substituta.

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 84/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-65.2015.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUIZ ELEITORAL: TIAGO TWEEDIE LUIZ
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP, GERSON LUIS DE BORBA - PRESIDENTE E MARCIO ANTONIO RUBERT - TESOUREIRO
(ADV(S) ARTHUR SCHREIBER DE AZEVEDO-OAB 98414, DOMINGOS DAL MORO-OAB 28887, PAULO GILBERTO SCHERER-OAB 38533
E SABRINA TEIXEIRA DE MENEZES-OAB 91337)
MUNICÍPIO(S) : SÃO LEOPOLDO
Vistos.
A União requer o cumprimento de sentença que condenou o Partido Progressista - PP, diretório municipal de São Leopoldo-RS, ao
recolhimento ao Tesouro Nacional, referente aos recursos recebedidos de fontes vedadas e origem não identificadas, na importância
atualizada de R$ 29.185,60 (vinte e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), acostando aos autos parecer técnico e
memória de cálculo (fls. 311-312).
Considerando o início da fase de cumprimento de sentença, atualize-se a autuação, fazendo constar a União como exequente e o Partido
interessado como executado.
Transitada em julgado a decisão em 13.02.2019 e inexitosa a notificação extrajudicial, intime-se o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias,
pagar espontaneamente a quantia acima atualizada, nos termos do art. 513, § 2º, I do NCPC.
Decorrido a prazo, sem pagamento, DEFIRO o registro no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin). Proceda-se conforme previsto no art. 773-B, §2º da CNJE.
Expeça-se certidão para fins do art. 517 do NCPC.
Não efetuado o pagamento no prazo estipulado, determino a penhora de ativos financeiros e/ou bens, tantos quantos bastem para quitar o
débito em questão, conforme previsto no art. 835, I, e art. 854 do NCPC, acrescido de multa de 10% conforme previsto no art. 523 do NCPC.
Em razão da gratuidade dos feitos de natureza eleitoral, fica afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10%.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dil. Legais.
São Leopoldo, 03 de dezembro de 2019
TIAGO TWEEDIE LUIZ
Juiz Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 85/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-42.2019.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUIZ ELEITORAL: TIAGO TWEEDIE LUIZ
PARTIDO(S) : PARITDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) GEISON DIONISIO DE FREITAS-OAB 101917)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ARY MOURA E ANDRÉ FRANCISCO LETTI (ADV(S) GEISON DIONISIO DE FREITAS-OAB 101917)
Vistos
A UNIÃO, representada pela ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), requer a homologação de acordo extrajudicial celebrado com o
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, referente a condições para o adimplemento de débito originário da desaprovação das
contas partidárias do ano de 2018, consistente no valor de R$ 3.415,00 (três mil, quatrocentos e quinte reais) a ser recolhido ao Tesouro
Oportunizada a manifestação do MPE, opinou pela homologação do acordo (fl. 120).
É o sucinto relatório.
DECIDO
Visando à plena quitação do débito, as partes celebraram acordo extrajudicial de parcelamento, estabelecendo, de forma sintética, dentre
outros termos, os seguintes: a) a agremiação partidária reconhece o débito apurado nos presentes autos no valor atualizado de R$
4.180,94 (quatro mil, cento e oitenta reais e noventa e quatro centavos); b) a dívida deverá ser integralmente satisfeita mediante o pagamento,
via GRU, de 05 (cinco) prestações mensais e fixas no valor de R$ 836,19 (oitocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), requerendo a
União, diante disso, a homologação do referido pacto extrajudicial.
A par disso, analisando os termos do acordo de parcelamento, celebrado em conformidade com a Lei nº 9.469/97, tenho que restaram
atendidos os requisitos legais e, portanto, deve ser homologado. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo extrajudicial entabulado entre
as partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
Intimem-se.
Após, arquivem-se.
Dil. Legais.
São Leopoldo, 03 de dezembro de 2019
TIAGO TWEEDIE LUIZ
Juiz Eleitoral da 073ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 86/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-21.2018.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Órgão Partidário Municipal - Eleições - Prestação de Contas - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUIZ ELEITORAL: TIAGO TWEEDIE LUIZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALINE NATALIE KRUCINSKI TORTELLI-OAB 85097)
RESPONSÁVEL(S) : GUILHERME VINICIUS MARTINS LOUZADA E MARIA DOLORES PESSOA (ADV(S) ALINE NATALIE KRUCINSKI
TORTELLI-OAB 85097)
Vistos.
A União requer o cumprimento de sentença que condenou o Partido dos Trabalhadores, diretório municipal de São Leopoldo-RS, ao
recolhimento ao Tesouro Nacional, referente aos recursos recebedidos de fontes vedadas e origem não identificadas, na importância
atualizada de R$ 4.061,95 (quatro mil e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), acostando aos autos parecer técnico e memória de
cálculo (fls. 109-110).
Considerando o início da fase de cumprimento de sentença, atualize-se a autuação, fazendo constar a União como exequente e o Partido
interessado como executado.
Transitada em julgado a decisão em 08.05.2019 e inexitosa a notificação extrajudicial, intime-se o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias,
pagar espontaneamente a quantia acima atualizada, nos termos do art. 513, § 2º, I do NCPC.
Decorrido a prazo, sem pagamento, DEFIRO o registro no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin). Proceda-se conforme previsto no art. 773-B, §2º da CNJE.
Expeça-se certidão para fins do art. 517 do NCPC.
Não efetuado o pagamento no prazo estipulado, determino a penhora de ativos financeiros e/ou bens, tantos quantos bastem para quitar o
débito em questão, conforme previsto no art. 835, I, e art. 854 do NCPC, acrescido de multa de 10% conforme previsto no art. 523 do NCPC.
Em razão da gratuidade dos feitos de natureza eleitoral, fica afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10%.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dil. Legais.
São Leopoldo, 03 de dezembro de 2019
TIAGO TWEEDIE LUIZ
Juiz Eleitoral da 073ª ZE

79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 260-84.2016.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - OMISSÃO - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
CANDIDATO(S) : NILO SÉRGIO SANTOS DOS SANTOS E JOSÉ AMILTON ERENO BRUM (ADV(S) JOSÉ FRANCISCO SAGRILO VIDALOAB 90110 E ROSANE APARECIDA SOARES MARTINS-OAB 58202)
Para intimação dos Candidatos.
Vistos, etc.
I- Trata-se de obrigação de pagar quantia certa por parte de Nilo Sérgio Santos dos Santos – CPF nº 484.659.090-91 e de José Amilton Ereno
Brum – CPF nº 455.930.940-04, referente à prestação de contas eleitoral do ano de 2016, no valor de R$ 2.405,00, determinado na sentença
de fls. 70/72 destes autos, na data de 03.7.2017 .
A decisão transitou em julgado em 14.7.2017, sem interposição de recurso (fls. 76 e 78). Os autos foram arquivados em 09.8.2017 na caixa 34
(fl. 92-verso).
A União veio aos autos em 22.11.2017 por meio da petição sob protocolo nº 50.328/2017, requerendo o cumprimento de sentença (fls. 96/99),
a qual foi recebida em 13.12.2017 (fl. 102), determinando-se a intimação da parte executada para recolhimento integral no prazo de 15 dias,
bem como do prazo para eventual apresentação de impugnação.
Os candidatos executados foram intimados por meio de nota de expediente no DEJERS em 15.12.2017 (fl. 105), decorrendo in albis os prazos
para pagamento voluntário em 02.02.2018 (fl. 106) e para impugnação em 20.02.2018 (107).
Intimada para se manifestar, a União requereu a penhora de valores financeiros em 16.3.2018 (fl. 108) e a inscrição dos executados no CADIN
em 26.02.2018 e 07.3.2018 (fls. 112 e 115).
Da penhora de valores via ferramenta eletrônica Bacenjud, resultou inexistosa uma vez que irrisório o valor indisponibilizado, tendo sido
desbloqueado. Da inscrição no CADIN, também restou inexistoso o pleito da União, uma vez que seu pedido se fundamentou pela Resolução
do TSE nº 23.432/2014, a qual não se refere a prestação de contas eleitorais, indeferindo-se.
Intimada a União por meio da Procuradoria Seccional da União em Santa Maria/RS, esta requereu em 15.6.2018 a continuidade dos atos
executórios e a inscrição dos nomes dos candidatos no SERASA (fls. 127/129), tendo sido indeferido por este Juízo a inscrição no SERASA,
ao mesmo tempo em que determinado a expedição de mandado de penhora e avaliação (fls. 132/133, 138 e 141).
Em 27.11.2018, os candidatos requereram o parcelamento do valor devido em 10 parcelas iguais e sucessivas e constituindo mais outra
defensora (fls. 146/147), tendo a União apresentado proposta de parcelamento do débito acrescido de multa e de honorários advocatícios e
requerido a homologação do acordo (fls. 154/163), proposta de conciliação esta aceita pelos executados e cujo recolhimento inicial do valor
devido se deu em 07.02.2019 (fls. 170 e 172/176).
Devolvidos os mandados de penhora e avaliação em 11.3.2019 (fls. 180/189).
Os candidatos executados juntaram aos autos os comprovantes de recolhimento das parcelas 2 a 10 às fls. 191/193, 195/199, 203/207,
208/210, 212/214, 216/218, 220/224, 226/230 e, por fim, às fls. 232/236.
A União se manifestou em 03.12.2019 pela satisfação do crédito e extinção da execução (fl. 243).
Vieram os autos conclusos em 03.12.2019 .
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É o breve relatório.
Decido.
II- Compulsando os autos verifica-se que a parte executada em sede de cumprimento de sentença requereu a este Juízo o parcelamento em
10 parcelas iguais e sucessivas para adimplemento do valor devido ao erário, cujo pedido de conciliação foi aceito pela União por meio da
Procuradoria Seccional da União em Santa Maria/RS às fls. 154/157.
Transcorrido o prazo total do parcelamento em outubro do corrente ano, a parte credora se manifestou pela satisfação integral do crédito que
lhe era devido e extinção do feito.
Assim, ante a apresentação de todas as guias de recolhimento e de todos os comprovantes bancários das parcelas devidas relativas ao valor
principal devido e apontado como irregular na sentença às fls. 70/72 dos presentes autos, no valor nominal de RS 2.405, atualizado e com
acréscimo de multa de 10% para pagamento em 10 parcelas fixas, mensais e consecutivas no montante de R$ 3.003,40 (10 x R$300,34), bem
como dos honorários advocatícios devidos no montante de R$ 273,00 (10 x R$27,30), recolhidos em favor da União mediante GRU, iniciandose em 10.02.2019 e encerrando em 08.11.2019, ante a quitação plena da dívida, nos termos do art. 924 do CPC, o reconhecimento de
satisfação da obrigação é medida que se impõe.
III- Isso posto, declaro satisfeita a obrigação de pagar quantia certa em favor da União por NILO SERGIO SANTOS DOS SANTOS – CPF nº
484.659.090-91 e de JOSÉ AMILTON ERENO BRUM – CPF nº 455.930.940-04, candidatos a prefeito e a vice-prefeito por São Francisco de
Assis/RS, respectivamente, nas eleições municipais do ano de 2016, e julgo extinto o presente processo, forte no art. 924, II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral mediante vista dos autos.
Preclusa a presente decisão, efetue-se o registro da quitação no sistema APOLLO SANÇÕES, certificando-se.
Após, arquivem-se os autos em definitivo na caixa 34.
São Francisco de Assis, 04 de dezembro de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 191/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-03.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal - TOROPI/RS
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI SANTOS MOREIRA E ALEXANDRE FANTINEL PLAUTZ (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB
93895)
Vistos.
Trata-se de cumprimento de decisão proferida em prestação de contas partidária que determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, de
valores irregularmente recebidos pelo órgão municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Toropi, no exercício financeiro de 2018
(fls.58/59).
Com o trânsito em julgado, o órgão partidário foi intimado a recolher o valor devidamente atualizado (fls.64/65v).
O devedor então, trouxe aos autos o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União emitida (fl.70), no valor de R$404,96
(quatrocentos e quatro reais e noventa e seis centavos), razão pela qual considero devidamente satisfeita a obrigação decorrente da decisão
que desaprovou estas contas partidárias, uma vez que o órgão municipal do PTB de Toropi realizou o recolhimento integral do débito.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo em razão da quitação do valor devido pelo órgão partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Nada sendo requerido, arquive-se.
São Pedro do Sul, 03 de dezembro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 230/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-25.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO MANOEL SILVEIRA E SAMUEL DE CAMPOS NILSON
Vistos etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de omissão prestação de contas partidárias do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Sarandi/RS referente ao
exercício financeiro de 2018.
Expedidas as cartas de notificação para o Diretório Estadual e para os responsáveis pelo Diretório Municipal vigente no exercício de 2018,
conforme informação da fl. 02. Porém a carta enviada ao Tesoureiro, do exercício de 2018, foi devolvida com a informação de "Mudou-se".
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Foram determinadas as diligências previstas no art. 30, inciso III, alíneas "a" e 'b" da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 12).
Autuado o processo, foi determinada a Citação do Diretório Estadual e dos Responsáveis pelo órgão municipal, vigente no exercício financeiro
de 2018, para se manifestarem, bem como para apresentar procuração constituindo advogado sob pena de revelia.
Os responsáveis e a agremiação foram citados, porém permaneceram silentes (fls. 20, 27 e 36).
Foram determinadas as diligências previstas no art. 30, inciso IV, alíneas "a" a "c" da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 38).
Atendidas as diligências determinadas, foi emitido pela unidade técnica parecer conclusivo pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.
41).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 43).
Concedido o prazo do art. 30, IV, "e", da Res. TSE 23.546/2017 para manifestação sobre as informações e documentos apresentados nos
autos, as partes permaneceram inertes (fl. 47).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Passo ao mérito.
Embora intimado, o órgão partidário permaneceu omisso, tanto na apresentação das contas quanto de qualquer justificativa.
Deve-se considerar também a ausência de indícios de movimentação do fundo partidário ou de conta bancária e de indícios de prática ilícita
pelos responsáveis, de forma a ensejar, apenas, o julgamento das contas como não prestadas, a suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário, e a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, conforme art. 48
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Porém, entendo que a sanção de suspensão do registro ou da anotação não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em
parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20/05/19:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Sarandi/RS referentes
ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino a manutenção da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do
partido político, nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, anteriormente determinada à fl 12.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) para que deixem de
repassar as cotas do Fundo Partidário até que seja regularizada a apresentação de contas do exercício em exame, encaminhando-se cópia do
inteiro teor desta sentença.
Após, arquive-se.
Sarandi, 04 de dezembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 231/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 46-76.2019.6.21.0083
REQUERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) (ADV(S) ARTUR EDUARDO JARZINSKI ALFARO-OAB 80493 E LIEVERSON LUIZ PERINOAB 49740)
RESPONSÁVEL(S) : NEREU CRISPIM E ROBERTO SILVA DA ROCHA (ADV(S) ARTUR EDUARDO JARZINSKI ALFARO-OAB 80493 E
LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740), SILMAR DE MELO E ADEMIR WOLLMANN
Vistos, etc.
Preliminarmente, em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, com base no art. 76, §1°, II do Código de Processo de Civil
(CPC), aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral em vista dos termos do art. 15 desse mesmo Diploma Legal, declaro a revelia do
Responsável, Sr. Ademir Wollmann, com a perda do direito de intimação dos atos processuais, conforme o art. 346, também do CPC.
Outrossim, tendo em vista do insucesso da citação intentada por Oficial de Justiça, certificada à fl. 49, com arrimo no art. 256, II, do CPC, citese o Responsável, Sr. Silmar de Melo, por edital, para que constitua advogado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do término do prazo de
dilação de vinte dias do edital, sob pena de ter a revelia decretada na lide.
Cumpra-se.
Sarandi, 04 de dezembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
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94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 405/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-52.2019.6.21.0094
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Caiçara
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PDT (ADV(S) THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO CEOLIN-OAB 104.635B)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO JOSÉ MENUZZI E ELISETE DOS SANTOS PERLIN (ADV(S) THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO CEOLINOAB 104.635B)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, do Município de Caiçara – RS, relativa ao
exercício financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 20/05/2019, conforme certidão de fl. 31, o Edital n. 34/2019 (fl. 30), o qual dá
publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi intimado
(fl. 33). Não houve impugnação às contas (fl. 104v).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fl. 42), identificando ausência de documentos obrigatórios. A agremiação partidária e os
responsáveis foram intimados (fls. 43/45), juntando documentos (fls. 47/64)
Em relatório de Exame das Contas (fls. 65/67), a unidade técnica identificou, como falhas, as ausências do comprovante de remessa da
Escrituração Contábil Digital – ECD à Receita Federal do Brasil – RFB e do Parecer da Comissão Executiva sobre as contas. Intimado, o
partido solicitou prazo adicional para manifestação, o que foi deferido (fl. 71).
Em manifestação com juntada de documentos (fls. 76/97), o partido alegou que não enviou o ECD à RFB por entender ser entidade imune.
Emitido o Parecer conclusivo (fls. 99/100), o órgão técnico manteve os apontamentos relativos às ausências do comprovante de envio da ECD
à RFB e do Parecer da Comissão Executiva acerca das contas, considerando, porém, que não houve comprometimento da análise da
movimentação financeira do órgão partidário, opinando, por fim, pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 101), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
As partes foram intimadas para apresentarem alegações finais (fls. 102/104), nos termos do art. 40 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
transcorrendo o prazo in albis (fl. 104v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos), assim como na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Parecer Conclusivo (fls. 99/100) verificou a ausência do comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital à Receita Federal do Brasil,
assim como do Parecer da Comissão Executiva acerca das contas prestadas, documentos exigidos no art. 29, incisos I e II, da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Ao considerar o §3º do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, com redação transcrita abaixo, a unidade técnica considerou que as falhas
não afetaram a análise da movimentação financeira, portanto, não justificando a desaprovação das contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: [...]
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
De fato, considero as falhas como de natureza formal, as quais, analisadas no conjunto da prestação de contas, não comprometem a sua
consistência e a regularidade. Acolho, portanto, o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do Partido Democrático Trabalhista – PDT, do Município de
Caiçara – RS, relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 04 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 406/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 12-68.2019.6.21.0094
Revisão de Eleitorado - RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO - IRAÍ/RS
PROCEDÊNCIA: Iraí
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
INTERESSADO(S) : JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
O Tribunal Superior Eleitoral determinou a Revisão do Eleitorado com coleta de dados biométricos no Município de Iraí/RS, no período de 25
de março de 2019 a 22 de novembro de 2019, em atendimento às determinações constantes nas Resoluções TSE n° 23.440/2015 e
21.538/2003, nas Resoluções TRE/RS n° 210/2011 e n° 258/2014, no Provimento CGE n° 01/2019, nos Provimentos CRE/RS n° 01/2019 e
06/2017, além da Resolução TRE-RS nº 281/2016.
Houve a publicação, em Cartório (fls. 06/07), do Edital de Convocação nº 11/2019 e da Portaria nº 02/2019 (fls. 08/09), dando-lhes ampla
divulgação (fls. 10/45), com ciência à Prefeitura Municipal, à Câmara de Vereadores, aos partidos políticos, às rádios e aos jornais da região,
assim como demais entidades do município de Iraí/RS.
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Em atenção aos requerimentos do Prefeito Municipal (fl. 46 e 60), o atendimento aos eleitores foi realizado no próprio município de Iraí/RS, nas
dependências da Agência do SINE/FGTAS, na modalidade de Justiça Eleitoral Presente, no período de 20/05/2019 a 31/08/2019, com
divulgação nos meios de comunicação (fls. 52/59 e 61/63), além do atendimento concomitante no Cartório Eleitoral em Frederico
Westphalen/RS.
Ao final dos trabalhos, realizou-se a juntada da listagem (fls. 70/80), contendo 968 (novecentos e sessenta e oito) eleitores passíveis de
cancelamento por falta de comparecimento.
Deu-se vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pelo julgamento do presente expediente, declarando-se a conclusão da revisão
eleitoral e do cadastramento biométrico dos eleitores no Município de Iraí, e, ainda, determinando-se o cancelamento das inscrições dos
eleitores que não compareceram à revisão eleitoral (fl. 82).
É o relatório.
O presente processo de revisão eleitoral obedeceu a sua regularidade formal e está adequadamente instruído.
Diante do exposto, conforme parágrafo único do art. 73 da Resolução TSE nº 21.538/03, determino o cancelamento das inscrições dos
eleitores que não compareceram ao processo revisional e considero revisadas todas as demais inscrições.
Publique-se por edital, nos termos do art. 790 da CNJE.
Transcorrido o prazo recursal, voltem-se os autos conclusos, para atendimento ao disposto no art. 75, caput, da Resolução TSE nº 21.538/03.
Frederico Westphalen, 04 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 407/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 90-62.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) EVANDRO MABONI ZANATTA-OAB 100202)
RESPONSÁVEL(S) : JOSEMAR STONA E NILVA RIBOLI SALA (ADV(S) EVANDRO MABONI ZANATTA-OAB 100202)
Vistos.
Nos termos do §1º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017, intime-se o partido para manifestação, no prazo de 03 (três) dias, quanto ás
diligências requeridas.
Diligências legais.
Frederico Westphalen, 04 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 408/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-79.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Iraí
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB 35297)
RESPONSÁVEL(S) : HELTON ANTONIO TRENTO E ANTONIO ROBERTO DIAS (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB
35297)
Vistos.
Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 04 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 409/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-10.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Palmitinho
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) ÉDIPO WEIZEMANN JARDIN-OAB 111562)
RESPONSÁVEL(S) : GERVASIO SANTANA E DIRCEU BRANDÃO (ADV(S) ÉDIPO WEIZEMANN JARDIN-OAB 111562)
Vistos.
Intimem-se os interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias,
conforme art. 45, VII da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 04 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
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99ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 021/2019 - 99 ZE/RS
O Doutor TARCÍSIO ROSENDO PAIVA, Juiz Eleitoral da 99ª Zona de Nonoai-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER para conhecimento dos interessados, que no Cartório Eleitoral, situado na rua Rocha Loires, nº 510, em Nonoai-RS, encontra-se
disponível aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício de 2018, do Diretório Partidário Municipal abaixo.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018, do seguinte partido político:
- Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Trindade do Sul, Responsáveis: Anderson Luis Costa Ramos – Presidente, Sidnei José
Moi – Tesoureiro, Mateus Jose de Lima Wesp – Presidente e Neiva Maria Dalchiavon - Tesoureira.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Nonoai-RS, 04 de dezembro de 2019.
Eu, Renan Assis de Cesar, Analista Judiciário da 99ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 99ªZona.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 95/2019 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-97.2019.6.21.0099
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gramado dos Loureiros
JUIZ ELEITORAL: TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) RICARDO PIZZI-OAB 84389)
RESPONSÁVEL(S) : ELISEU TAVARES ALVES, JOECLER KLEIN E NEIVA TEREZINHA ZIN MACHADO (ADV(S) RICARDO PIZZI-OAB
84389)
Vistos.
Trata- se prestação de contas partidária do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do município de Gramado dos Loureiros, referente
ao exercício financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas tempestivamente em 29/04/2018.
Publicados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, bem como entregue cópia dos mesmos ao Ministério Público
Eleitoral (fls. 40/41).
Após, transcorreu "in albis" o prazo para exame ou cópia dos autos e para impugnação à prestação de contas (fl. 42).
Apresentado Exame de Contas pela unidade técnica, não foram constatadas falhas.
Em seguida, foi emitido Parecer Conclusivo recomendando-se a aprovação das contas (fl. 45).
Após, dada vista ao Ministério Público Eleitoral, o órgão apresentou parecer, também, pela aprovação das contas (fl. 48).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, constatou-se que:
a) não houve movimentação financeira por parte deste órgão partidário, conforme os extratos bancários apresentados e os extratos eletrônicos
disponibilizados pelo TSE (fls. 09/12 e 43);
b) há registro de duas despesas, totalizando R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), realizadas neste exercício, as quais constam no
demonstrativo de Obrigações a Pagar (fl. 21), devendo, portanto, ser quitadas no próximo exercício;
c) não ocorreu aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Desse modo, não havendo quaisquer impropriedades ou irregularidades nas contas, estas merecem ser aprovadas.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do município de Gramado dos
Loureiros, referente ao exercício financeiro de 2018, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Nonoai, 03 de dezembro de 2019
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 099ª ZE

113ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 236-17.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
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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JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD - DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) GUILHERME
HECK DE AGUIAR-OAB 90759, JEFFERSON DOS SANTOS-OAB 100220 E LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO-OAB 52671)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO AVENCURT FURTADO, LAURA ELISA MACHADO E LUIS CARLOS SILVA BARBOSA (ADV(S) MARCO
AURELIO FIGUEIRO JUNIOR-OAB 88670 E SAMUEL MENEGON DE BONA-OAB 110397)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual, relativa ao exercício de 2016, apresentada pelo partido SOLIDARIEDADE - SD, do município
de Porto Alegre-RS.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas anual intempestivamente em 02.05.2017.
Foi publicado, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o Edital n. 5/2017 (fl.130), dando publicidade da Demonstração do
Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial apresentados, abrindo-se prazo para impugnação, o qual transcorreu in albis (fl. 132).
Apreciando os dados apresentados, o corpo técnico realizou o Exame da Prestação de Contas (fls. 141-143), apontando impropriedades e
irregularidades. Intimado nos termos do art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o órgão partidário não se manifestou.
Emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 153-155), foi aberto prazo para apresentação de defesa, conforme determina o
art. 38 da supracitada Resolução. Verificou-se, outrossim, que os responsáveis MARCELO AVENCURT FURTADO, LAURA ELISA MACHADO
e LUIS CARLOS SILVA BABOSA não possuíam advogado nomeado nos autos, razão pela qual foram intimados pessoalmente a suprir a
irregularidade.
Juntado instrumento de mandato (fl.181), e restituído o prazo para apresentação de defesa, os responsáveis manifestaram-se, apresentando
documentação complementar (fls. 186-197).
Em derradeiro exame, a unidade técnica emitiu Análise da Manifestação, opinando pela aprovação das contas (fls. 200-201).
O Ministério Público Eleitoral, em parecer, manifestou-se, também, pela aprovação das contas (fls. 205-206).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas anual dos órgãos partidários municipais, com relação ao exercício financeiro de 2016, é disciplinada pelas Resoluções
TSE n. 23.464/2015 e 23.546/2017, no que cabe ao mérito e ao procedimento, respectivamente.
Registre-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos arrolados no art. 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015, estando suas
peças devidamente assinadas, ainda que apresentada intempestivamente.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O próprio Ministério Público Eleitoral, examinando os elementos trazidos, igualmente concluiu pela regularidade das contas prestadas.
Ressalto que o exame diz respeito, exclusivamente, aos informes trazidos pelo partido político, não cabendo perquirir, neste momento, sobre
procedência dos valores consignados, não havendo dado que sinalize origem ilegal.
Assim, entendo aplicável o disposto no art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, aprovando as contas prestadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO, a prestação de contas anual, do exercício financeiro de 2016, do partido SOLIDARIEDADE, do município de Porto
Alegre-RS, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 202-42.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) WILIAN GILNEI DA
COSTA-OAB 82971)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ AMARO AZEVEDO FREITAS E CASSIA ANDRÉA AZEVEDO KUHN (ADV(S) WILIAN GILNEI DA COSTA-OAB
82971)
Vistos.
Encerrada a instrução probatória, e não havendo necessidade de manifestação técnica, intime-se o órgão partidário, via publicação de nota de
expediente no DEJERS, para apresentar alegações finais, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 40, da Resolução TSE 23.546/17.
Após, com manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral pelo mesmo prazo.
Diligências legais.
Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 241-39.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
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PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B - DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) LUCAS
COUTO LAZARI-OAB 84482)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO PEREIRA CABRAL E PAULO ROBERTO RIVERA (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
Vistos.
Retornados os autos após vistas do Ministério Público Eleitoral, o partido político apresentou requerimento de dilação de prazo, em 30 (trinta)
dias, com objetivo de produzir documentação para elucidar a irregularidade descrita no item 7 do Parecer Conclusivo.
No que pese os argumentos trazidos pelo prestador, não há razão para deferir o pedido. O órgão partidário teve diversas oportunidades para
juntar a documentação pretendida, inclusive com deferimento de prazo suplementar, em 04.06.2019, logo após o Exame Técnico das Contas.
O próprio prazo para defesa, diante da emissão de Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas, transcorreu in albis (fl.169).
Em nenhuma das oportunidades, apesar de ciente do apontamento, o prestador manifestou-se sobre a irregularidade quanto à ausência de
comprovação de utilização dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
Destaca-se, por fim, que a Resolução TSE n. 23.546/2017, em seu artigo 35, §5º, autoriza a apresentação de documentação, pelo órgão
partidário, a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar as contas.
Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo, nos termos requeridos.
Intime-se o órgão partidário, via publicação de nota de expediente no DEJERS, para apresentar alegações finais, no prazo de 3 (três) dias, nos
termos do art. 40, da Resolução TSE 23.546/17.
Após, com manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral pelo mesmo prazo.
Diligências legais.
Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 328-29.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PP - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : RAUL FERNANDO COHEN (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB
104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799, LUANA ANGÉLICA DA ROSA NUNES-OAB 83164 E RICARDO DE
BARROS FALCÃO FERRAZ-OAB 43259)
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Vistos.
Intimado para realização de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o candidato requereu parcelamento do montante em 10 (dez) vezes.
Consultando os autos, verifica-se que não foi apresentado documento que comprove os rendimentos recebidos pelo requerente, o que
impossibilita a aferição do limite de 5% (cinco por cento) da renda mensal, previsto no art. 5º da Resolução TRE-RS n. 298/2017.
Intime-se o candidato, por publicação de nota de expediente, para complementar a documentação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para prosseguimento do cumprimento de sentença.
Diligências legais.
Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 311-90.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PP - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : MARCELO TADEU DE LIMA FRAGA (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, DR. EVERSON ALVES DOS
SANTOS-OAB 104318, DR. FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799, LUANA ANGÉLICA DA ROSA NUNES-OAB 83164 E
RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ-OAB 43259)
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Vistos.
Intime-se o candidato para realizar o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 5 (cinco)
dias, referente aos recursos recebidos do Fundo Partidário e que não tiveram o seu uso comprovado, nos termos do art. 72, §1º, da Resolução
TSE n.º 23.463/2015, ou requerer o parcelamento, nos termos da Resolução TRE-RS n.º 298/2017.
Diligências legais.
Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 319-67.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PP - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : JOAO CARLOS CAVALHEIRO NEDEL (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON ALVES DOS
SANTOS-OAB 104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799, LUANA ANGÉLICA DA ROSA NUNES-OAB 83164 E
RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ-OAB 43259)
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Vistos.
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, 05 de Dezembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 227, Página: 29

Intime-se o candidato para realizar o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 5 (cinco)
dias, referente aos recursos recebidos do Fundo Partidário e que não tiveram o seu uso comprovado, nos termos do art. 72, §1º, da Resolução
TSE n. 23.463/2015, ou requerer o parcelamento, nos termos da Resolução TRE-RS n. 298/2017.
Diligências legais.
Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 30-74.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART. 299, 350 E 353 DO CE - ART 29, 69, 71 E 288 DO CP - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : JOSÉ VALÉRIO DE SOUZA AIRES (ADV(S) DR. ROSSANO HAMMES CARDOSO-OAB 78702 E HUMBERTO IRACET BRIETZKEOAB 102759), DOUGLAS MASSENA GARCIA (ADV(S) HUMBERTO IRACET BRIETZKE-OAB 102759), JULIO CESAR DE SOUZA GARCIA
(ADV(S) JOAO BATISTA GARCIA-OAB 46785), JOHN SILVA SOARES, MARTIRE SOLANGE DOS SANTOS E WILLIAN LETELIER DA
SILVA RODRIGUES (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREEF-OAB 7108)
Vistos.
Sobreveio a necessidade de adequação da pauta com o objetivo de racionalizar e melhor atender ao conjunto de Comarcas ora sob a batuta
deste Juiz de Direito.
Em decorrência, redesigno a audiência de prosseguimento da audiência anteriormente aprazada (fl. 1356), para o dia 06 de abril de 2020, às
13h.
Intimem-se.
Triunfo, 04 de dezembro de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-43.2019.6.21.0142
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO DE ALMEIDA MARQUES E ILDO EVANDER ALVES SILVEIRA (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB
47967)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Candiota/RS referente ao exercício financeiro de
2018, protocolizado dentro do prazo legal, de forma tempestiva (fl. 02), por meio de advogado, com procuração.
Na fl. 53 foi emitido o Exame Preliminar solicitando diligênciais.
Devidamente intimados, o prazo transcorreu sem manifestação (fl. 57-v).
O feito foi convertido para contas não prestadas (fl. 58).
Atendendo ao art. 30, IV, "a" e "b" da Res. 23546/2017, foram juntados os documentos de fls. 65-73.
A análise técnica opinou pela não prestação das contas (fls. 74-75), uma vez que ausente o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do
Resultado do Exercício.
Os autos foram com vista ao Ministério Públcio Eleitoral que se manifestou pelas contas não prestadas (fl. 79).
Intimados para se manifestarem sobre os documentos juntados nas fl. 65-73, o partido juntou documentos (fls. 82-112).
Nas fls. 63-66 o partido manifestou-se, juntando Balanço Patrimonial (fl. 64) e o Demonstração do Resultado do Exercício (fl. 65).
O feito foi convertido para contas prestadas e publicado o Edital n. 17/2019 (fls. 123 e 125) que transcorreu sem impugnação.
Os autos foram dispnibilizados ao Ministério Público (fl. 126).
O exame das contas de fls. 127-131 apontou irregularidades e solicitou diligências.
Intimados, o prazo transcorreu sem manifestação (fl. 136-v).
Emitido parecer conclusivo pela unidade técnica (fl. 137-140) pela desaprovação das contas, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Eleitoral, que apresentou parecer no mesmo sentido (fl. 141).
O partido foi intimado a apresentar defesa no prazo de 15 dias, restando silente (fl. 145-v).
As partes foram intimadas a apresentar alegações finais, manifestando-se nas fls. 149-153 dos autos, requerendo a juntada de certidões de
filiação, o qual foi deferido na fl. 155.
Nas fls. 159-161 a unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas.
Intimados a se manifestar sobre a análise da unidade técnica de fls. 159-161 e as certidões de filiação juntadas nas fls. 156-158, o partido
manteve-se silente (fls. 165 -v).
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Os autos foram com vista ao Ministério Público que reiterou o parecer de fl. 141.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O Partido apresentou as contas tempestivamente, em 30/04/2019, estando suas peças devidamente assinadas.
Após a publicação do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo de Resultado do Exercício, bem como das diligências solicitadas, a unidade
técnica identificou as seguintes irregularidades: 1. Ausência de comprovação da remessa à Receita Federal da Escrituração Contábil Digital
(ECD); 2. Recebimento de recursos oritundos de fonte vedada, no valor de R$577,00; 3. Recebimento de de recursos de origem não identifica,
no valor de R$ 328,05.
Em defesa, o partido alega que o recurso recebido pelo partido, no valor de R$ 577,00, foi realizado pelo contribuinte Jonata Saucedo
Rodrigues que é filiado ao partido político e, portanto, respaldado pelo §1º do art. 12 da Res. 23546/2017, juntando a ficha de filiação de fl. 152.
Em relação ao recurso de fontes não identificadas diz que "o depósito no dia 26.04.2018 no valor de R$320,00 foi efetuado por Sergio
Marques, CPF 076810479784, tendo sido feito sem a devida identifcação e a funcionária colocou sua assinatura no recibo para fazer o registro
manual", juntando o documento de fl. 151. Ainda, disse que o depósito do dia 30.05.2018 no valor de R$8,05 "foi o que sobrou da retirada de
R$310,00 efetuada em 30.05.2018 para pagamento do GRU no valor de R$301,95", juntando documento de fl. 153. Nada se manifestou
quando a ausência da ECD.
Em relação à ausênca da Escrituração Contábil Digial (CD), é importante destacar que a carência de tal documento não impediu a análise da
movimentação financeira do partido no exercício de 2018, uma vez que os recursos estão identificados e declarados no extrato bancário de fls.
18-49. Portanto, entendo que esta impropriedade não tem o condão de gerar a desaprovação as contas apresentadas.
Entretanto, o recebimento de fontes vedadas e de origens não identificados é irregularidade grave, passível de desaprovação.
Quanto às fontes vedadas, o inciso II do art. 5º da Res. TSE n. 21.841/2004 determinava:
Art. 5º O partido político não pode receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de ( Lei nº 9.096/95, art. 31, incisos I a IV):I
- entidade ou governo estrangeiros;
II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações do Fundo Partidário;
III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e fundações instituídas em virtude
de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; e
IV - entidade de classe ou sindical.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul muito antes da edição da Res. TSE n. 23.464/2015 vinha intepretando o termo "autoridade"
como aquele demissível ad nutum pela administração direta e indireta que desempenhe função de direção ou de chefia. Vejamos:
Recurso. Prestação de contas de partido político. Doação de fonte vedada. Exercício financeiro de 2008.Doações de autoridades titulares de
cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta, prática vedada pela Resolução TSE n. 22.585/2007 e pelo inc. II do art. 31
da Lei n. 9.096/95.Desaprovação das contas pelo julgador originário.Configuram recursos de fonte vedada as doações a partidos políticos
advindas de titulares de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta que tenham a condição de autoridades, vale dizer,
que desempenhem função de direção ou chefia. Razoável e proporcional a aplicação, de ofício, de 6 meses de suspensão das quotas do
Fundo Partidário, a fim de colmatar lacuna da sentença do julgador monocrático.Provimento negado.(RE 10000525, Rel. Desa. Elaine
Harzheim Macedo, DEJERS 3/5/2013)
Mais tarde, em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Res. 23.432/2014 que estabelece:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:I - entidade
ou governo estrangeiro;
II - órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive Fundações Públicas;
III - concessionário ou permissionário de serviço público;
IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V - entidade de utilidade pública;
VI - entidade de classe ou sindical;
VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
VIII - entidades beneficentes e religiosas;
IX - entidades esportivas;
X - organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
XI - organizações da sociedade civil de interesse público;
XII - autoridades públicas;
XIII - fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; e
XIV - cartórios de serviços notariais e de registros.
§ 1º Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de
serviços públicos, salvo se receberem recursos públicos.
§ 2º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso XII do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos,
que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
§ 3º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20
desta Resolução.
§ 4º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa jurídica que seja coligada, controladora
ou controlada de outra pessoa jurídica que se inclua nas hipóteses previstas no caput deste artigo.
Ainda, na seção de 23.09.2015, o TRE/RS, respondendo a Consulta CTA 109-98.2015.6.21.0000, definiu que a vedação prescrista no inciso
XII e §2º do art. 12 da Res. 23.432/2014 refere-se aos ocupantes de cargos eletivos e cargos em comissão, bem como aos que exercem cargo
de chefia e de direção na Administração Pública, na qualidade de funcionário público efetivo, abrangendo funcionários públicos dos três
poderes da União.
A Res. TSE 23.464/15 que revogou a Res. TSE n. 23.432/14 manteve o mesmo conteúdo do art. 12 da resolução revogada que passou a
vigorar da seguinte forma:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:I - origem
estrangeira;II - pessoa jurídica;III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ouIV - autoridades
públicas.§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos
políticos, que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem
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todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20 desta resolução.§ 3º Entende-se por doação
indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses previstas nos incisos deste
artigo.
Por fim, a Res. 23.546/2017 pôs fim à discussão quanto às doações de autoridades públicas, ressalvando da vedação aqueles que estão
filiados ao partido político:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - origem estrangeira;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de
livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.
§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20.
§ 3º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses previstas nos
incisos.
O partido alega que o Sr. Jonata Saucedo Rodrigues estava filiado ao partido quando realizada a doação, juntando a ficha de filição de fl. 152,
datada de 05.03.2018. Entretanto, no Sistema de Filiação Partidária (FILIA), o Sr. Jonata não está filiado a partido político (fl. 157) e o
documento de fl. 158 mostra que a inclusão do Sr. Jonta no sistema FILIA foi feito tão somente no dia 07.06.2019, mais de um ano depois da
data registrada na ficha de filiação.
Surgindo dúvida quanto à efetiva data de filiação partidária, o TSE sedimentou, na Súmula 20, o entendimento de que "a prova de filiação
artidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".
Alinhando-se com o entedimento do TSE, entendo que a prova de filiação partidária com base na ficha de filiação não é válida, pois esta é
produzida de forma unilateral e desprovida de fé pública, ainda mais se considerarmos que o partido teve quatro oportunidades de registrar o
nome do Sr. Jonata no sistema FILIA, conforme dispõe o art. 11 da Res. TSE 23593/2019. Senaõ vejamos:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal,
estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
Assim, estando a ficha de filiação do Sr. Jonata datada de 05.03.2018, conforme documento de fl. 152, o partido podia tê-lo incluído no no
sistema FILIA em abril e outubro de 2018 e abril e outubro de 2019, mas não o fez. Portanto, não estando o Sr. Jonata filiado ao partido político
ao tempo da contribuição, configura-se fonte vedada o recurso de R$ 577,00.
Também os recursos não identificados nos valores de R$320,00 e R$8,05, uma vez que os documentos de fls. 151 e 153 juntado pelo partido
não comprovam a origem dos recursos. De fato, de acordo com o extrato bancário de fl. 63-70, no dia 26.04.2018 há um depósito no valor de
R$ 320,00 e no dia 30.05.2018 outro depósito no valor de R$8,05, ambos identificados com o CNPJ 03114035/0001-40, pertencente ao
partido. Entretanto, o art. 5 da Res. TSE n. 23546/2017 dispõe:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I - recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei n.
9.096/1995;
II - doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III - sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV - doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
Assim, a legislação eleitoral é clara ao exigir a identificação do doador originário dos recursos, não podendo o partido recolher valores e
depositar em nome próprio, ou seja, identificando a doação com o seu próprio CNPJ. Portanto, os valores depositados nos dias 26.04.2018 e
30.05.2018 devem ser considerados não identificados, posto que não está identificado o doado originário dos recursos.
Destarte, o recebimento de recursos de origem não identificada (R$ 328,05) e de fontes vedadas (R$577,00), totalizando o valor de R$905,05,
são irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e a transparência das contas apresentadas, impondo-se a sua desaprovação.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do município de Candiota/RS
referente ao exercício financeiro de 2018, fulcro no art. 46, III, "a", da Res. 23.546/2017.
Determino o recolhimento do valor de R$905,05 (novecentos e cinco reais e cinco centavos), recebido irregularmente, oriundos de fontes de
vedadas e de origem não identificada, acrescido de multa de 5%, a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 49 da Res.
23.546/2017, uma vez que os valores recebidos de forma irregular referem-se a aproximadamente 13% do total dos recursos arrecadados.
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão
regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para que: 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 Resolução TSE n. 23546/17; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Registre-se.
Intimem-se.
Publique-se.
Diligências legais.
Bagé, 03 de dezembro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
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149ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 149 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 18-07.2019.6.21.0149
INQUÉRITO - CRIME ELEITORAL - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto | Violação do Sigilo do Voto
PROCEDÊNCIA: Igrejinha
JUÍZA ELEITORAL: GRAZIELLA CASARIL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
INDICIADO(S) : PALOMA FRANCISCHETTI (ADV(s) PALOMA FRANCISCHETTI-OAB/RS 95881A)
Vistos.
Aceita a proposta de transação penal em audiência (fl. 48) e tendo sido comprovado o pagamento do valor (fl. 58), na linha do pedido
ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE.
Anote-se o ASE 388 - transação penal eleitoral no cadastro eleitoral da indiciada, conforme previsão do art. 76, § 4º, da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Arquivem-se os autos.
Igrejinha, 04 de dezembro de 2019
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral da 149ª ZE

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 82/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-44.2017.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE PELOTAS (ADV(S) GUILHERME OLIVEIRA REIS-OAB 88875)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO PEDRO NUNES (ADV(S) ANTONIO CARLOS MACIEL LUZARDI-OAB 55630), LUIZ GONZAGA MEDEIROS
RODRIGUES (ADV(S) JOÃO GILBERTO PINHO TAVARES-OAB 86.750), LUIS NEI CORREA ANDRADE
Vistos.
Intime-se o partido para efetuar o pagamento voluntário do débito atualizado (fls. 279/280), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
acréscimo de multa e de honorários advocatícios de dez por cento cada, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil
Proceda-se a inscrição do partido no CADIN, em razão do não recolhimento do débito de fl. 237, conforme requerido às fls. 282/283.
Diligências legais.
Pelotas, 02 de dezembro de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE
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