DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Ano 2019, Número 230

Divulgação: Segunda-feira, 09 de Dezembro de 2019

Publicação: Terça-feira, 10 de Dezembro de 2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Desembargadora Marilene Bonzanini
Presidente
Desembargador André Luiz Planella Villarinho
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Josemar dos Santos Riesgo
Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SEÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E JURISPRUDÊNCIA
Fone: (51) 3294.8369 / 3294.9376 / 3294.9354
dejers@tre-rs.jus.br

SUMÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL...........................................................................................................................................................................2
Atos do Tribunal.......................................................................................................................................................................................................2
Despachos............................................................................................................................................................................................................2
Pautas...................................................................................................................................................................................................................4
Atos da Presidência.................................................................................................................................................................................................6
Portarias................................................................................................................................................................................................................6
Despachos............................................................................................................................................................................................................6
Atos da Secretaria....................................................................................................................................................................................................7
Ato de Concessão de Diárias...............................................................................................................................................................................7
ZONAS ELEITORAIS..................................................................................................................................................................................................8
5ª Zona Eleitoral.......................................................................................................................................................................................................8
Nota de Expediente..............................................................................................................................................................................................8
13ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................8
Nota de Expediente..............................................................................................................................................................................................8
19ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................8
Nota de Expediente..............................................................................................................................................................................................8
28ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................9
Nota de Expediente..............................................................................................................................................................................................9
32ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................10
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................10
39ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................11
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................11
50ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................11
Edital...................................................................................................................................................................................................................11
60ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................12
Edital...................................................................................................................................................................................................................12
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................13
75ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................13
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................13
79ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................14
Termo de Eliminação de Documentos...............................................................................................................................................................14
85ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................14
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................14
87ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................16

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

Porto Alegre, Terça-feira, 10 de Dezembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 230, Página: 2

Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................16
89ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................16
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................16
97ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................17
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................17
100ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................18
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................18
111ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................19
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................19
133ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................22
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................22
134ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................22
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................22
145ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................24
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................24
158ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................26
Edital...................................................................................................................................................................................................................26
160ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................27
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................27

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 65-84.2012.6.21.0000 PROTOCOLO: 143782012
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2011 EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) Bruna Santos da Costa OAB/RS 107.863 e João Lúcio da Costa OAB/RS
63.654)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
Após a intimação para pagamento do débito no valor atualizado de R$ 605.064,94 e da certificação do transcurso dos prazos para pagamento
voluntário e para impugnação sem manifestação (fl. 1058), cumpre analisar os demais pedidos formulados pela União na petição em que deu
início ao cumprimento do acórdão (fls. 1046-1047).
Neste passo, os demais requerimentos do exequente merecem acolhida, pois preenchidos os requisitos legais diante do silêncio do executado.
Assim, após consulta ao sistema BACENJUD, foi promovida a constrição de ativos financeiros do partido no total de R$ 10.225,41 (dez mil
duzentos e vinte e cinco reais com quarenta e um centavos), mantidos junto ao Banco do Brasil e ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul,
conforme extrato da operação que acompanha esta decisão.
Ressalto que o procedimento desconsiderou eventuais contas bancárias declaradas nestes autos como destinadas ao recebimento do Fundo
Partidário (fl. 19).
DIANTE DO EXPOSTO, determino:
a) a intimação do executado, por carta, para que se manifeste, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 854, §§ 2º e
3º, do CPC;
b) a seguir, a intimação da União para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias corridos;
c) a emissão da certidão para fins do protesto, da qual trata o art. 517 do CPC, e a respectiva intimação da exequente de que o documento
está a ela disponível, independentemente de novo despacho; e
e) a juntada dos detalhamentos que acompanham a presente decisão.
Publique-se.
Porto Alegre, 05 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes,
Relator.
PROCESSO 0600860-94.2019.6.21.0000
HABEAS CORPUS (307) - Processo nº 0600860-94.2019.6.21.0000 - Arroio Grande - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
IMPETRANTE: HENRIQUE DE MELO KARAM, LUIZ CEZAR GONCALVES VILELA PACIENTE: LUIZ AUGUSTO MENDES, CLAUDIO LUIZ D
AVILA
IMPETRADO: JUÍZO DA 092 ZONA ELEITORAL
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HENRIQUE DE MELO KARAM e LUIZ CEZAR GONÇALVES VILELA em
favor de LUIZ AUGUSTO MENDES e de CLÁUDIO LUIZ ÁVILA em face do ato de recebimento de denúncia em desfavor dos pacientes
proferido pelo Juiz Eleitoral da 92ª Zona.
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Relatam que os pacientes foram denunciados pelas sanções do artigo 350, caput, do Código Eleitoral (por doze vezes), praticados na forma
dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.
Dizem que a denúncia foi recebida nos termos em que proposta e, diante do concurso material, inviabilizou a oferta de suspensão condicional
do processo prevista no art. 89 da Lei 9.099/95.
Alegam que não há justa causa para o recebimento da ação penal, pois houve apenas um engano, um equívoco, nas informações lançadas no
sistema de prestação de contas eleitoral.
Pedem, liminarmente, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal. Sucessivamente, a concessão de liminar para modificar a
capitulação legal para que conste apenas uma conduta típica. No mérito, requer a concessão de ordem para trancamento e consequentemente
extinção da AP n. 33-50.2019.6.21.0092.
É o breve relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno ser pacífico o entendimento da jurisprudência do TSE no sentido do cabimento da impetração de Habeas Corpus contra
decisão de recebimento de denúncia (HC 0600059-71/PR, DJe 29.3.2017, e HC 31-60/GO, DJe 3.4.2014, ambos de relatoria da eminente
Ministra Luciana Lóssio).
Conheço, portanto, da impetração.
De outro vértice, é assente nos Tribunais Superiores que, a concessão de liminar em sede de habeas corpus, é admitida apenas em casos
excepcionais, quando inexistam dúvidas acerca do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, seja porque evidente a atipicidade, seja
porque impossível atribuir-lhe a prática do delito.
Exemplificativamente, colaciono precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes contra a administração pública, a fé pública, a ordem tributária, o sistema
financeiro e lavagem de capitais. 3. Nulidades na ação penal. Inocorrência. 4. Denúncia que satisfez os requisitos exigidos pelo CPP. Justa
causa configurada. 5. Pedido de trancamento da ação penal. 6. A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do
feito só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do
pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso. 7.
Necessidade de prosseguimento na busca da verdade real. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 125787 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151
DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015) (grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. CRIME. CORRUPÇÃO. ART. 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. ILICITUDE DE PROVA. INVIÁVEL EXAME PROBATÓRIO. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO.
1. No caso, impetrou-se habeas corpus no TRE/PI contra atos em tese coatores do Juízo da 13ª ZE/PI, nos autos da AP 1481.2013.6.18.0013, consistentes em decisões por meio das quais se recebeu denúncia e se designou audiência de instrução e julgamento. A
Corte Regional denegou a ordem por considerar lícita a gravação ambiental impugnada.
2. É irrelevante para desfecho de ação penal entendimento adotado na esfera cível-eleitoral, tendo em vista independência entre as instâncias.
Precedentes.
3. Não há como se conhecer de suposta ilicitude de gravação ambiental, pois demandaria amplo exame probatório, incompatível com o rito do
writ. Precedentes.
4. Trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida extraordinária que se justifica apenas quando evidenciadas atipicidade da
conduta, ausência de indícios de autoria ou extinção da punibilidade (precedentes). No caso, essas hipóteses não são verificáveis de plano, o
que inviabiliza deferir a ordem.
5. Agravo regimental desprovido.
(Recurso em Habeas Corpus nº 24919, Acórdão, Relator(a) Min. HERMAN BENJAMIN, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
16/05/2017, Página 79-80) (grifo nosso)
No caso dos autos, não vislumbro a presença de quaisquer das hipóteses que autorizariam a interrupção prematura da persecução criminal
pela estreita via do habeas corpus.
A análise em torno da efetiva participação dos pacientes na prática criminosa, da forma como ocorreram os delitos previstos no art. 350 do
Código Eleitoral, se a conduta é única, em continuidade delitiva ou concurso material, dependem de instrução criminal. A fase de recebimento
da denúncia não comporta exame verticalizado acerca de todas as circunstâncias que envolvem os fatos descritos na peça acusatória, em
concurso material.
Entendimento diverso, nessa fase processual, significaria substituir-se o órgão jurisdicional pelo Ministério Público, titular da Ação Penal
Pública, para o fim de retificar a classificação jurídica proposta. O momento adequado para a emendatio libelli é na prolação da sentença (art.
383 do CPP), e não no recebimento da denúncia.
Igualmente, a alegação de que houve apenas um engano no lançamento das informações no sistema de prestação de contas eleitoral, é
matéria que diz com o mérito da ação penal, não comportando análise na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. CRIME DE FALSIDADE. CÓDIGO ELEITORAL, ART. 350. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (GASTOS
COM CONTRATAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS E COM COMBUSTÍVEL NA CAMPANHA; BEM COMO UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL COMO
ESCRITÓRIO DE CAMPANHA A TÍTULO GRATUITO). ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE EXCESSO DE ACUSAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O trancamento da Ação Penal por meio de Habeas Corpus encerra medida
excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indício de
autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorreu na espécie (HC 672-14/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.4.2015).
[...]
5. Na fase de recebimento da denúncia, o órgão jurisdicional não pode - salvo em hipóteses excepcionalíssimas não observadas na espécie
- substituir-se ao órgão ministerial titular da Ação Penal Pública para o fim de retificar a classificação jurídica proposta, de forma que também
não merece acolhida o argumento de excesso de acusação trazido pelo impetrante, pois, ainda que a situação fática narrada na denúncia
possa vir a assumir contornos de continuidade delitiva, e não de concurso material, para verificar isso com precisão, necessário se faz o exame
das provas dos autos, inviável no rito célere do Habeas Corpus.
6. Denegação da ordem.
(TSE - HC N. 0601578-81.2016.6.00.0000 (PJe) - SÃO PAULO - SÃO PAULO. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
10.10.2017)
Com essas considerações, indefiro a medida liminar.
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Intimem-se os impetrantes e solicitem-se informações ao Juízo da 92ª Zona Eleitoral.
Após, ouça-se o Procurador Regional Eleitoral.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 6 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
Relator

Pautas
PAUTA N. 167/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado o seguinte processo:
Sessão de 18.12.2019 (quarta-feira, às 11:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe RE N. 35586 - Recurso Eleitoral - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Cargo Prefeito - Vice-Prefeito - Abuso - de Poder Político / Autoridade - Eleições - Eleição Majoritária - Pedido de Cassação de Diploma - Pedido de
Cassação/Perda de Mandato Eletivo - Pedido de Declaração de Inelegibilidade - Prefeito Absolvido em 1º Grau - Pedido de Aplicação de Multa
- Vice-Prefeito Municipal Absolvido em 1º Grau. Procedência: Taquari. Recorrente(s): Ministéri0 Público Eleitoral. Recorrido(s): Emanuel
Hassen de Jesus e Andre Luis Barcellos Brito (Adv(s) Carlos Otaviano Brenner de Moraes-OAB OAB/RS 12.209).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.12.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 166/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 17.12.2019 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe RC N. 497 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Arregimentação de
Eleitor Ou Boca de Urna - Pedido de Condenação Criminal. Procedência: Gravataí. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s):
Paulo Remi Silveira Martins (Adv(s) Paulo Burmycz Ferreira-OAB OAB/RS 40.074).
Relator: Desembargador Eleitoral Sílvio Ronaldo Santos de Moraes 2)Proc. Classe PC N. 4872 - Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro - de Partido Político - Exercício 2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Socialista Brasileiro - PSB, Luiz Roberto de
Albuquerque e Ayres Luiz Apolinário (Adv(s) Luciano Manini Neumann-OAB OAB/RS 82.374 e Vanir de Mattos-OAB OAB/RS 32.692).
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3)Proc. Classe PC N. 6715 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Órgão de Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT (Adv(s) João
Affonso da Camara Canto-OAB OAB/RS 12.393, Lieverson Luiz Perin-OAB OAB/RS 49.740 e Thiago Oberdan de Goes-OAB OAB/RS 94.660),
Darci Pompeo de Mattos e Marcio Ferreira Bins Ely (Adv(s) Lieverson Luiz Perin-OAB OAB/RS 49.740).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.12.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 165/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 16.12.2019 (segunda-feira, às 17:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe PC N. 3658 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político Exercício 2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Verde - PV (Adv(s) Maria Zoraide da Rosa Carlos-OAB OAB/RS 101.983), Márcio
Souza da Silva e Marco Antônio da Rocha.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.12.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602777-85.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602777-85.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FLAVIO PERCIO ZACHER DEPUTADO FEDERAL, FLAVIO PERCIO ZACHER Advogados do(a)
REQUERENTE: ALEXANDRE ATANAZIO ROSSATO - RS71158, RAFAEL LEANDRO FLECK - RS78137, TALITA ZANANDREA - RS102893,
JORGE LUIS RODRIGUES MURGAS - RS95968 Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE ATANAZIO ROSSATO - RS71158, RAFAEL
LEANDRO FLECK - RS78137, TALITA ZANANDREA - RS102893, JORGE LUIS RODRIGUES MURGAS - RS95968
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 16/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 9 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602839-28.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602839-28.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEO GIACOMO VENZOM DEPUTADO FEDERAL, LEO GIACOMO VENZOM Advogados do(a)
REQUERENTE: JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, FERNANDA VIEIRA CRUZ - RS101800, BRUNA SANTOS DA COSTA - RS107863
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 16/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 9 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602718-97.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602718-97.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RONALDO LUCIANO RIBEIRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, RONALDO LUCIANO
RIBEIRO DA SILVA 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 16/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 9 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600234-75.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600234-75.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Passo do Sobrado
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE PASSO DO SOBRADO Advogados do(a) REQUERENTE: MOISES
LUCCHESE MENDES - RS88445, CESAR DIMITRIUS GUELSO - RS95791, NATHAN RITZEL DOS SANTOS - RS97313
Polo Passivo: REQUERIDO: LISANETE TERESINHA DE MELO Advogados do(a) REQUERIDO: ANDRE EMILIO PEREIRA LINCK - RS73503,
GABRIELA DE MONTE BACCAR PILZ - RS79257
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 16/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 9 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603135-50.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603135-50.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 NELSON ARRUE SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, NELSON ARRUE SILVEIRA Advogado
do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS067791
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 16/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 9 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602630-59.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602630-59.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RITA DE CASSIA BERNARDES DEPUTADO ESTADUAL, RITA DE CASSIA BERNARDES
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNA SOARES DA ROSA - RS104285 Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNA SOARES DA ROSA RS104285
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 16/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 9 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602969-18.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602969-18.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RENATO CAIAFFO DA ROCHA DEPUTADO ESTADUAL, RENATO CAIAFFO DA ROCHA
Advogados do(a) REQUERENTE: FREDERICO ERNESTO WUNDERLICH - RS101367, CASSIO STURM SOARES - RS114303 Advogados
do(a) REQUERENTE: FREDERICO ERNESTO WUNDERLICH - RS101367, CASSIO STURM SOARES - RS114303
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 16/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 9 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 308, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar, nos termos da Portaria Conjunta P-CRE n. 03/2019, a conversão dos seguintes processos judiciais em trâmite no Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em suporte físico (autos em papel) para o meio digital, visando à realização de atos judiciais
exclusivamente por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe):
I - PC 1791-25.2014.6.21.0000
II - PC 75-65.2011.6.21.0000
III - PC 37-43.2017.6.21.0000
IV - PC 55-98.2016.6.21.0000
V - PC 61-08.2016.6.21.0000
VI - PC 54-16.2016.6.21.0000
VII - PC 1472-57.2014.6.21.0000
VIII - PC 18-56-20.2014.6.21.0000
IX - PC 120-30.2015.6.21.0000
X - PC 2309-15.2014.6.21.0000
XI - PC 41-80.2017.6.21.0000
XII - PC 76-74.2016.6.21.0000
XIII - PC 1425-83.2014.6.0000
XIV - PC 1450-96.2014.6.21.0000
XV - PC 1921-15.2014.6.21.0000
XVI - PC 135-62.2016.6.21.0000
XVII - PC 43-55.2014.6.21.0000
XVIII - PC 81-62.2017.6.21.0000
XIX - PC 97-50.2016.6.21.0000
XX - PC 118-60.2015.6.21.0000
Parágrafo único. Os processos referidos no caput, por tratarem de feitos já com trânsito em julgado, serão digitalizados parcialmente.
Art. 2º Realizada a digitalização, a Secretaria Judiciária, de ofício, intimará as respectivas partes e advogados para:
I – noticiar da eventual alteração do número único do processo, passando o feito a tramitar no PJe;
II - informar a necessidade de cadastramento dos procuradores constituídos no PJe, tendo em vista que, doravante, todas as intimações serão
realizadas no referido sistema, nos termos da Portaria TRE-RS P n. 223/2019;
III – que verifiquem a conformidade dos documentos juntados no PJe no prazo de 10 (dez) dias, quando poderão suscitar eventual
desconformidade do processo eletrônico com o físico.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Despachos
PROCESSO 0602768-26.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602768-26.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRA REGINA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, SANDRA REGINA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata SANDRA REGINA DA SILVA, ao cargo de deputada estadual, pertinentes ao
pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da
utilização de recursos de origem não identificada e aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
A Resolução TSE n. 23.553/17, no artigo 34, § 3º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 41.784,12 (quarenta e um mil setecentos e oitenta e quatro reais e doze
centavos), sendo R$ 37.422,59 (trinta e sete mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) com relação à aplicação
irregular de recursos do FEFC e R$ 4.361,53 (quatro mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), com relação aos
recursos de origem não identificada, conforme demonstrativos de cálculo juntados aos autos ID n. 4898133 e ID n. 4898183.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, por meio de carta com aviso de recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do
débito, mediante GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, através de solicitação pelo e-mail sepep@tre-rs.jus.br, ou requeira o seu
parcelamento por meio de petição no sistema PJE.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 5 de dezembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
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Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 315/2019
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

Luciana Regina Cajaseiras
Assistente III Presidência (FC-3)

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO
de

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Gusmão, 1,5

R$ 420,00

R$ 630,00

-R$ 62,04

R$ 567,96

Walter José dos Santos, Técnico Judiciário, Área 1,5
Administrativa- Transporte, Classe C, Padrão 13

R$ 420,00

R$ 630,00

-R$ 62,04

R$ 567,96

R$ 1.260,00

-R$ 124,08

R$ 1.135,92

TOTAL:
DESTINO:

Passo Fundo/RS

DESLOCAMENTO:

09 a 10-12-2019

MOTIVO:

Realização de visita técnica, visando a locação de imóvel para futura instalação dos
Cartórios Eleitorais da 033ª e 128ª ZEs, de 09 a 10-12-019. Proc.: 000905661.2019.6.21.8000.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 06-12-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 316/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
VALOR
DE DIÁRIAS UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Guilherme Lautert Franczak, 3,5
Assistente IV da Coordenadoria
de
Desenvolvimento
e
Legislação de Pessoal (FC-4)

R$420,00

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

-R$ 103,40

R$ 1.702,60

Vivian Fedrizzi Machado, Chefe 3,5
da Seção de Legislação de
Pessoal (FC-6)

R$420,00

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

-R$ 103,40

R$ 1.702,60

R$ 3.612,00

-R$ 206,80

R$ 3.405,20

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Curitiba-PR
15 a 18-12-2019
Capacitação no curso “Emenda Constitucional Sobre a Reforma da Previdência”, a realizarMOTIVO:
se de 16 a 18-12-2019. Proc.: 0008889-44.2019.6.21.8000.
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 06-12-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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ZONAS ELEITORAIS

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 297-42.2016.6.21.0005
DE CANDIDATO - Prestação de Contas - De Candidato - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: DIOGO BONONI FREITAS
CANDIDATO(S) : ANTÔNIO ALAERTE CORTELINI BORBA (ADV(S) LUCAS WITT BORBA-OAB 100645)
Vistos.
Intime-se o candidato para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento das parcelas 17, 18 e 19, sob pena de rescisão do
parcelamento.
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento das 3 parcelas, declaro rescindido o parcelamento deferido no despacho da folha 101, nos
termos do artigo 16, § 4º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017, e determino a remessa dos presentes autos à Secretaria Judiciária do TRE/RS,
para as providências cabíveis, de acordo com o artigo 14 da Resolução TRE nº 298/2017.
Retornados os autos, baixem e arquivem-se.
D.L.
Alegrete, 02 de dezembro de 2019
DIOGO BONONI FREITAS
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

13ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-28.2019.6.21.0013
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) CRISTIANA SALETE GIAROLO-OAB 46991)
RESPONSÁVEL(S) : JUAREZ DA ROSA CÂNDIDO E LUCAS TADEU CALONTI MICHELS (ADV(S) CRISTIANA SALETE GIAROLO-OAB
46991)
Vistos.
Tendo em vista que não há pedidos de produção de provas formulados, dispenso a vista às partes para apresentação das alegações finais.
Renove-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão do parecer final, nos termos do art. 75, III, da Consolidação Normativa Judicial
Eleitoral.
Após, retornem conclusos para sentença.
Candelária, 09 de dezembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 19ªZE/RS
EXECUÇÃO FISCAL – Processo n. 1000002-24.2008.6.21.0019
Exequente: UNIÃO – PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
Executado(s) JOSÉ IRINEU GAPINSKI (ADV(S).: Rodrigo Lawisch Alves – OAB/RS 57135 e Zeno Fernando Struk – OAB/RS 48730) e
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Advogados do executado: Rodrigo Lawisch Alves – OAB/RS 57135 e Zeno Fernando Struk – OAB/RS 48730.
De ordem da Doutora Cleusa Maria Ludwig, Juíza Eleitoral, fica INTIMADO José Irineu Gapinski, das datas designadas para o leilão do
processo acima citado, conforme especificações abaixo, permanecendo os autos do processo em epígrafe a disposição em Cartório.
Datas, horários, leiloeiro e local do leilão:
1ª praça/leilão – 12 de março de 2020, às 14h30min
Leiloeiro: Maurício Rodrigo Back (JUCERGS 305/15)
Local: Modalidade presencial no Depósito Judicial sito a rua Curitiba, 142, bairro Ana Nery, Santa Cruz do Sul – RS e na modalidade online no
site www.backleilloes.com.br
2ª praça/leilão – 26 de março de 2020, às 14h30min
Leiloeiro: Maurício Rodrigo Back (JUCERGS 305/15)
Local: Modalidade presencial no Depósito Judicial sito a rua Curitiba, 142, bairro Ana Nery, Santa Cruz do Sul – RS e na modalidade online no
site www.backleilloes.com.br
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Descrição do bem: KIA BESTA12P GS ano 2001, Placa IKO-3850, cor bege, Renavam: 778620204, Avaliado em R$ 18.696,00 (dezoito mil
seiscentos e noventa e seis reais), em 28/06/2018.
Sérgio Kowalczuk,
Chefe de Cartório.

28ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 160/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-78.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) DIRLEI TEREZINHA RANGHETTI-OAB 66.377 E LUCÉLIA VIEIRA
RIBEIRO-OAB 76044)
RESPONSÁVEL(S) : OSCAR MENNA BARRETO GRAU E ANTÔNIO OZÓRIO MENDES (ADV(S) DIRLEI TEREZINHA RANGHETTI-OAB
66.377 E LUCÉLIA VIEIRA RIBEIRO-OAB 76044)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de petição apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD do município de Lagoa Vermelha, por intermédio de
advogado constituído nos autos, e recebida por este juízo como declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício
financeiro de 2018, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95.
A declaração foi apresentada intempestivamente, em 04 de outubro de 2019.
Ao analisar os autos, verificou-se que o Partido Social Democrático - PSD do município de Lagoa Vermelha estava inativo desde 23.07.2019 e,
portanto, a agremiação partidária da esfera municipal não possuía legitimidade para postular em juízo. Dessa forma, o Diretório Estadual foi
intimado, por meio do envio da Carta de Intimação 28/2019, a ratificar a declaração de ausência apresentada, despacho fl. 29. Todavia, deixou
transcorrer o prazo sem se manifestar, fls. 34-35.
Após, foi dado andamento à Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos em face dos dirigentes do exercício financeiro de 2018,
despacho fl. 37.
Determinada a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis; a juntada dos
extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º da Resolução TSE n. 23.546/2017, bem
como a certificação nos autos acerca de eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário; e a juntada de manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III do art. 45 da
referida resolução, fl. 37.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à declaração de ausência de movimentação apresentada pelo partido, fl. 43.
A unidade técnica, em seu parecer de fl. 44, opinou que a declaração de ausência de movimentação de recursos fosse julgada desaprovada,
na forma do art. 46, III, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral opinou que as contas fossem julgadas desaprovadas, parecer fl. 59.
Determinada a intimação dos responsáveis para se manifestarem sobre as informações e os documentos apresentados no processo, dentre
os quais o Parecer Técnico e o Parecer do Ministério Público, no prazo comum de três dias, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Res. TSE n.
23.546/2017, despacho fl. 62.
Devidamente intimados, os responsáveis apresentaram comprovante de pagamento de Guia de Recolhimento da União, fls. 67-68.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral reiterou o parecer da fl. 59, opinando que as contas fossem julgadas como desaprovadas, parecer fl.
70.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada intempestivamente pelo partido, em desconformidade com o art. 32
da Lei 9.096/95.
A unidade técnica, em seu parecer de fls. 44-45, apontou irregularidades devido ao recebimento de recursos de origem não identificada e em
razão de a declaração de ausência de movimentação de recursos não ter sido elaborada no Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça
Eleitoral – SPCA, conforme excerto trancrito a seguir:
"Ocorre que a agremiação partidária prestou contas referentes ao exercício de 2017, sendo que incorreu em despesas cartorárias para
fins de registro do Livro Diário n. 06, no valor de R$ 141,50, em 24/07/2018, conforme se verifica pelo protocolo lavrado pelo Serviço de
Registro de Títulos e Documentos no termo de abertura do referido livro, cópia em anexo.
Em consulta ao Portal do Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA, verifica-se que não há extrato de instituição bancária para o CNPJ
do Diretório Municipal, o que fornece indícios de trânsito de recursos – arrecadação e gastos – fora de conta bancária, infringindo os arts. 8º e
18, §4º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Desse modo, constata-se que o partido recebeu doações ou contribuições financeiras para fins de pagamento da despesa com registro do
Livro Diário n. 06, no valor total de R$ 141,50, a qual não fora depositada na conta bancária de “outros recursos”. Trata-se, portanto, de
recurso cuja origem não pode ser identificada, pela ausência de identificação do CPF do contribuinte nos extratos bancários.
Portanto, não é possível atestar a real procedência de tal valor, de modo que o montante de R$ 141,50 configura-se em recurso de origem não
identificada, fato que enseja seu recolhimento ao erário, nos termos dos arts. 13 e 14 da Res. TSE n. 23.546/2017.
[...]
Conforme detalhadamente exposto no item anterior, esta unidade técnica verificou que houve movimentação financeira de “outros
recursos”, no exercício de 2018, de modo que se posiciona contrariamente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada pelo partido. Como agravante, o montante de R$ 141,50 configura-se em recurso de origem não identificada.
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Ainda, constatou-se irregularidade, tendo em vista que a declaração de ausência de movimentação de recursos não foi elaborada no
Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA." (grifos meus)
Em seguida, após regularmente intimados, os responsáveis apresentaram comprovante de recolhimento à união do recurso apontado como de
origem não identificada, no valor de R$ 141,50, fls. 67-68.
Em que pese o recolhimento ao erário, deve-se ressaltar que permanecem irregularidades nas contas. No caso em tela, a declaração
apresentada não retrata a verdade, tendo em vista que foi comprovado nos autos que efetivamente ocorrera movimentação financeira no
exercício de 2018. Ainda, a declaração de ausência de movimentação de recursos não foi elaborada no Sistema de Prestação de Contas
Anual da Justiça Eleitoral – SPCA.
Portanto, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos deve ser desaprovada, nos termos do art. 45, VIII, "c", c/c o art. 46, III, "a"
da Res. TSE n. 23.546/2017. Deixo de aplicar sanções, haja vista que os responsáveis já providenciaram o recolhimento do valor irregular à
União.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADA a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao exercício
de 2018, apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD do município de Lagoa Vermelha, com fulcro no art. 45, VIII, "c", c/c o art. 46, III,
"a", da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 06 de dezembro de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 411/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-66.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São José das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORS (ADV(S) TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO-OAB 78370)
RESPONSÁVEL(S) : VALMIR ANTONIO DE SOUZA E DECIO MARTINS BUENO (ADV(S) TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO-OAB 78370)
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas refente ao Exercício Financeiro de 2018 apresentada pelo Partido dos Trabalhadores do Município de São
José das Missões.
Apresentadas as contas (fl. 02/27 e 32/39), foi certificada a composição da executiva partidária (fl. 28).
Foram publicadas as contas por meio de Edital no DEJERS (fl. 40/41) bem como intimado o Ministério Público Eleitoral das contas
apresentadas (fl. 31), havendo o transcurso do prazo sem impugnações (fl. 42).
Foi efetuado exame preliminar dos documentos apresentados, sendo constatada a ausência de documentos (fl. 43), sendo intimada as partes
para apresentarem os documentos faltantes (fl. 44 e verso), transcorrendo-se o prazo sem manifestação (fl. 45).
Realizado o exame técnico, foram verificadas impropriedades e irregularidades (fl. 48/49).
Intimadas as partes do Exame (fl. 49-v, 50), houve novo transcurso do prazo sem manifestação da agremiação ou de seus responsáveis (fl. 50v).
Sobreveio parecer conclusivo pela desaprovação das contas, ante a ausência de comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da
escrituração contábil digital, Parecer da Comissão Executiva, extratos bancários incompletos e Demonstrativo de de Doações financeiras
recebidas (fl. 51/52).
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou o parquet pela desaprovação das contas, na esteira do parecer técnico conclusivo (fl. 56).
Intimadas as partes para apresentar defesa ao parecer conclusivo (fl. 57 e verso), não houve manifestação (fl. 58).
Foi encerrada a instrução, com abertura de vista às partes para apresentação de memoriais (fl. 59).
Aberto prazo para alegações, o partido apresentou alegações finais apresentando documentos (fl. 62/71), enquanto o Ministério Público
reiterou seu parecer anterior (fl. 72).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAR.
Cuida-se de analisar a Prestação de Contas do Partido dos Trabalhadores de São José das Missões, referente ao Exercício Financeiro de
2018, nos termos do que dispõe a Lei 9.096/1995 e a Resolução TSE n. 23.546/2017.
Preliminarmente, cumpre destacar que o rito dado pela Resolução TSE 23.546/2017 foi plenamente seguido, e oportunizada as partes e ao
Ministério Público Eleitoral o direito de manifestação, bem como de sanear as falhas encontradas. Desta forma, o feito encontra-se apto para
julgamento.
No mérito, entendeu o Analista Judiciário pela desaprovação das contas ante a não apresentação de documentos de natureza obrigatória.
Nesse sentido, ressalta-se que a documentação acostada serve tão somente a demonstrar o cumprimento de exigências legais, uma vez que a
sua ausência não impediu a análise técnica de realizar o exame das contas, e que não foram detectadas falhas quanto a arrecadação de
recursos e realização de despesas, que constituem-se como real objeto dos processos de Prestação de Contas.
Ressalta-se que, no caso concreto, ainda, que o apontamento decorreu, em parte, de lapso da análise técnica, que não verificou a existência
do Recibo de Remessa da Escrituração Bancária à Receita Federal já juntada nos autos à folha 38, que o apontamento, quanto a esse
particular não deve ser considerado.
Dos demais documentos faltantes, o partido apresentou-os, a maior parte, em sede de alegações finais, porém, a análise de seu teor não pode
ser considerada visto que apresentados após a preclusão de sua apresentação, na forma do Art. 35, § 9º da Res. TSE 23.546/2017. Embora,
como referido, a ausência dos documentos não tenha implicado em obstrução à análise técnica.
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No mais, a única ausência documental remanescente e que poderia implicar em mácula às contas seria a ausência dos extratos bancários
completos. Porém, a própria análise técnica minimiza o apontamento, conforme transcrevo a seguir:
(...)
Em que pese o partido tenha apresentado parcialmente os extratos, em confronto com as movimentações informadas pela instituição bancária
ao TRE, não se identificou a existência de outros eventos na conta bancária do partido, restando apenas a desídia do partido na não
manifestação quando intimado.
(...)
Portanto, a ausência dos extratos no caso concreto não tem o condão de macular as contas a medida que foi verificado que não houve
movimentação financeira além daquela constante nos extratos apresentados pela agremiação, fato confirmado pelas informações prestadas
pelos instituições bancárias à Justiça Eleitoral.
Desta forma, incabível a desaprovação das contas visto que o Art. 46, §3º do mesmo diploma indica que erros formais ou materiais que no
conjunto não comprometam o conhecimento das receitas e destinação das despesas não acarretam a desaprovação das contas, as contas
devem ser aprovadas com ressalvas, consoante o Art. 46, II do normativo supra:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
(...)
§ 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 (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 12).
ANTE O EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas do Partido dos Trabalhadores - PT de São José das Missões
referente ao Exercício Financeiro de 2018, fulcro Art. 46, II da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se o julgamento nos Sistemas de Prestação de Contas.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 06 de dezembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

39ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 220-28.2016.6.21.0039
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
CANDIDATO(S) : JALUSA FERNANDES DE SOUZA (ADV(S) ALISSON FURTADO SAMPAIO-OAB 50986)
Vistos
Em uma cidade pequena não se desconhece as posse das pessoas, as quais andam em veiculos novos e modelos de superior valor comercial
que os populares. Nitidamente, muitas vezes, as informações prestadas a receita federal, não demonstram o verdadeiro estado financeiro da
pessoa.
Em que pese isso, há concordancia deste juízo no parcelamento em até 24 parcelas, o valor de cada parcela será de R$ 627,00.
Intime-se a parte ré para efetuar o pagamento da primeira parcela até 05/01/2020, sendo as proximas nos meses subsquentes.
Eventual não pagamento será revogado benefício e efetuado a imediato enceminhamento para cobrança.
Rosário do Sul, 06 de dezembro de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE

50ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 39/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Paula Fernandes Benedet, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ramiro Barcelos, nº 403,
Prédio 02, São Jerônimo/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, inc I da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, da Comissão Provisória e/ou
diretório municipal, conforme abaixo.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos dos seguintes partidos políticos:
- Partido Socialismo e Liberdade – PSOL – Charqueadas – exercícios 2016, 2017 e 2018;
- Partido Social Democrático – PSD – Charqueadas – exercício 2017.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, a apresentação de impugnação que deve ser realizada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de SÃO JERÔNIMO, ao 06 dias do mês de dezembro do ano de 2019. Eu, Luciano França de Britto, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral,
Paula Fernandes Benedet,
Juíza Eleitoral da 50ª Zona.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 40/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Paula Fernandes Benedet, MM Juíza Eleitoral da 50ª Zona de São Jerônimo-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 Ramiro Barcelos, nº 403,
Prédio 02, São Jerônimo/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, com OBJETO de dar Publicidade, às Prestações de Contas Anuais dos exercícios de 2013,
2014, 2015 e 2016 do seguinte diretório municipal:
Partido Social Democrático – PSD – Charqueadas
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de SÃO JERÔNIMO, aos 06 dias do mês de dezembro, do ano de 2019. Eu, Luciano França de Britto, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Paula Fernandes Benedet,
Juiza Eleitoral.

60ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 51/2019 - 60ZE/RS
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, n. 1159, em Pelotas, se
encontra disponível, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31, § 1º, § 2º e § 3º da Resolução TSE n. 23.567/17, a
Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, de diretório
municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Partido Socialista Brasileiro de Pelotas/RS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anuais
dos demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Pelotas, 29 de novembro de 2019.
Eu, Anelise Coswig Fiss, Chefe de Cartório Substituta da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 52/2019 - 60ZE/RS
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, n. 1159, em Pelotas, se
encontra disponível, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31, § 1º, § 2º e § 3º da Resolução TSE n. 23.567/17, a
Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, de diretório
municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL de
Pelotas/RS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anuais
dos demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Pelotas, 29 de novembro de 2019.
Eu, Anelise Coswig Fiss, Chefe de Cartório Substituta da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 53/2019 - 60ZE/RS
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, n. 1159, em Pelotas, foi
recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político: Partido Rede Sustentabilidade - REDE de
Pelotas/RS.

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

Porto Alegre, Terça-feira, 10 de Dezembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 230, Página: 13

PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Pelotas-RS, 29 de novembro de 2019.
Eu, Anelise Coswig Fiss, Chefe de Cartório Substituta da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 213/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 211-03.2016.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) LUSIANA DE LIMA LARROSSA-OAB 99605)
Vistos.
Diante da previsão do art. 5º, parágrafo único, da Resolução TSE n. 298/2017, defiro o pleito de parcelamento do débito em 60 meses.
Intime-se a AGU para que junte planilha de cálculos com os valores atualizados da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, intime-se o partido retirar em cartório a GRU referente à primeira parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contado da
intimação
Dil.
Pelotas, 09 de dezembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 234/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-32.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO AVANTE DE NOVA PRATA
RESPONSÁVEL(S) : GENTIL AMARAL DE CAMPOS E EMERSON FELIPE GUIDOLIN
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias anuais do Partido AVANTE do município de Nova Prata/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O partido não apresentou as contas no prazo legal, conforme estabelece a Lei 9.096/95, em seu artigo 32.
Devidamente notificados para apresentar as contas nos termos do artigo 30, I, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017 (fl. 03), não foi
sanada a irregularidade pelos responsáveis.
Sobreveio Parecer Técnico no sentido de que as contas sejam julgadas NÃO PRESTADAS (fls. 16).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 18).
É o breve relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Na análise técnica das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, o artigo 3º, V, b, da Resolução TSE nº 23.546/2017 determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira junto à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verifico que o partido não apresentou prestação de contas no prazo previsto na resolução supracitada e, regularmente
notificado, permaneceu omisso.
Considerando-se ainda o Parecer do Ministério Público Eleitoral, entendo que as contas merecem ser julgadas não prestadas.
III – DISPOSITIVO
Preliminarmente, em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, após regular citação, decreto a revelia das partes, com a
perda do direito de intimação dos atos processuais, nos termos do art. 346 do Código de Processo de Civil.
Isso posto, com base no artigo 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Partido
AVANTE do município de Nova Prata/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018, ante os fundamentos declinados.
Mantenho a suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a omissão.
Acolhendo determinação do colendo Supremo Tribunal Federal proferida em medida cautelar (ADI 6032, DJE nº104/2019), deixo de determinar
a suspensão da anotação do partido no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, prevista no art. 48, § 2º, da resolução
de regência.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Nova Prata, 05 de dezembro de 2019
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CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE

79ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, a 79ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, de acordo com o Edital de
Eliminação de Documentos nº 11/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 17.6.2019,
procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN,
Juiz Eleitoral.

85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 214/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 75-23.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Três Forquilhas
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PSD - 55 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB 87.195)
RESPONSÁVEL(S) : PAULINO DA SILVA AZEVEDO E VENERINO GOMES GONÇALVES (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS
SANTOS-OAB 87.195)
Vistos, etc.
Verificada a ausência de documentos essenciais à análise das contas anuais do partido, conforme Exame Preliminar de folha 56, intimem-se o
partido e os responsáveis para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem os documentos elencados pela analista de contas.
Diligências legais.
Torres, 06 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 215/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-53.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Três Forquilhas
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : MDB - 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB 87.195)
RESPONSÁVEL(S) : JARBAS JACOBY BREHM E NELIETE HOFFMANN JUSTIN (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB
87.195)
Vistos, etc.
Verificada a ausência de documentos essenciais à análise das contas anuais do partido, conforme Exame Preliminar de folha 88, intimem-se o
partido e os responsáveis para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem os documentos elencados pela analista de contas.
Diligências legais.
Torres, 06 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 216/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-46.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Torres
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PTB - 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) LUCIANA VISONAN DOS REIS-OAB 39.306)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO FRANÇA LOPES E DIOGO GONZALES DE AGUIAR (ADV(S) LUCIANA VISONAN DOS REIS-OAB 39.306)
Vistos, etc.
Verificada a ausência de documentos essenciais à análise das contas anuais do partido, conforme Exame Preliminar de folha 59, intimem-se o
partido e os responsáveis para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem os documentos elencados pela analista de contas.
Diligências legais.
Torres, 06 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 217/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 89-07.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Mampituba
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PTB - 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) JOICE BERTOTI PADILHA-OAB 89.295)
RESPONSÁVEL(S) : EDEGAR DA SILVA CRISTÓVAM E NOERCI ROLDÃO DA SILVA (ADV(S) JOICE BERTOTI PADILHA-OAB 89.295)
Vistos, etc.
Verificada a ausência de documentos essenciais à análise das contas anuais do partido, conforme Exame Preliminar de folha 53, intimem-se o
partido e os responsáveis para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem os documentos elencados pela analista de contas.
Diligências legais.
Torres, 06 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 218/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-90.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Direitos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : REPUBLICANOS - 10 - REPUBLICANOS - OMISSO (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : MÁRCIA MOREIRA SCHORN CARDOSO E JUSSARA FAGUNDES CARDOSO (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
Vistos, etc.
Verificada a ausência de documentos essenciais à análise das contas anuais do partido, conforme Exame Preliminar de folha 44, intimem-se o
partido e os responsáveis para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem os documentos elencados pela analista de contas.
Diligências legais.
Torres, 06 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 219/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-22.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Mampituba
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PT - 13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) JOICE BERTOTI PADILHA-OAB 89.295)
RESPONSÁVEL(S) : ANA MARIA BORGES MARTINS E JOÃO FERREIRA DA SILVA (ADV(S) JOICE BERTOTI PADILHA-OAB 89.295)
Vistos, etc.
Verificada a ausência de documentos essenciais à análise das contas anuais do partido, conforme Exame Preliminar de folha 54, intimem-se o
partido e os responsáveis para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem os documentos elencados pela analista de contas.
Diligências legais.
Torres, 06 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 220/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 74-38.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Três Forquilhas
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PTB - 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB 87.195)
RESPONSÁVEL(S) : ALESSANDRA GUIMARÃES DOS SANTOS E CELGA KNEVITZ KLIPPEL (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS
SANTOS-OAB 87.195)
Vistos, etc.
Verificada a ausência de documentos essenciais à análise das contas anuais do partido, conforme Exame Preliminar de folha 55, intimem-se o
partido e os responsáveis para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem os documentos elencados pela analista de contas.
Diligências legais.
Torres, 06 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 221/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-91.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Torres
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) EDUARDO GROSSMANN DOS SANTOS-OAB 63.714)
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RESPONSÁVEL(S) : AMILTON DOS SANTOS MACHADO, SILVANO GESIEL CARVALHO BORJA, CLÁUDIO KRÁS PACHECO E MIGUEL
ARCANJO DELFINO (ADV(S) EDUARDO GROSSMANN DOS SANTOS-OAB 63.714)
Vistos, etc.
Verificada a ausência de documentos essenciais à análise das contas anuais do partido, conforme Relatório de Diligências de folha 19,
intimem-se o partido e os responsáveis para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem a documentação elencada pela analista de contas.
Diligências legais.
Torres, 06 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-67.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jari
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LUCILLE COSTA DOS SANTOS-OAB 102716)
RESPONSÁVEL(S) : JAIRO ALMEIDA PIMENTEL E CARLOS ALBERTO POSSOBOM (ADV(S) LUCILLE COSTA DOS SANTOS-OAB
102716)
Vistos.
Em atenção ao Exame Preliminar da fl. 77, intimem-se o órgão partidário e responsáveis, na pessoa de seu advogado, para complementar a
documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Tupanciretã, 09 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-45.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) HAMILTON BRUM LEÃES-OAB 29195)
RESPONSÁVEL(S) : HAMILTON BRUM LEÃES E LOREDI KAVIEZ DA ENCARNAÇÃO BOROWIEC (ADV(S) HAMILTON BRUM LEÃES-OAB
29195)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e responsáveis, por seu advogado constituído, para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco)
dias.
Regularizada a representação, expeça-se edital, conforme dispõe o art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Tupanciretã, 09 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.

89ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 238/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 78-63.2019.6.21.0089
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Propaganda Eleitoral - Calúnia na Propaganda Eleitoral - PEDIDO DE CONDENAÇÃO
CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Três de Maio
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : RUDIMAR JACÓ SEHNEM (ADV(S) LAURA IRBER REDEL-OAB 69355)
RÉU(S) : VILMAR SIDINEI HORBACH (ADV(S) ROBERTO HAHN-OAB 42769)
Vistos.
Defiro a expedição de ofício ao Município de Boa Vista do Buricá, para que forneça cópia integral do Termo de Convênio nº 241/2008 e
Tomada de Preços nº 002/2011, no prazo de 20 (vinte) dias.
Juntados todos os documentos solicitados, dê-se vista as partes e ao Ministério Público Eleitoral.
Após voltem conclusos para designação de data da audiência.
Três de Maio, 09 de dezembro de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 239/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-35.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB 63056)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI GRAF E CASSIANO ELIAS WALTER (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB 63056)
Sentença nº: 141/2019.
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista – PDT, de São José do Inhacorá/RS.
As contas partidárias foram apresentadas em Cartório intempestivamente, descumprindo com o que estabelece a Resolução 23.546/17 do
TSE, art.28.
Publicado Edital, não houve impugnação.
Remetidos os autos ao Expert nomeado pelo Juízo Eleitoral, apresentou Relatório Conclusivo do Exame das Contas, concluindo pela
aprovação com ressalvas.
Sobreveio parecer pelo Ministério Público Eleitoral manifestando-se no mesmo sentido, porém ressalvando ainda, a intempestividade da
apresentação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar e a decidir.
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos Políticos), arts. 30/37 e na Resolução
TSE nº 23.546/17.
Do exame realizado, constatou-se que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente, conforme protocolo lançado nos autos,
descumprindo o disposto no art. 28, da Resolução 23.546/17. Contudo, tal circunstância, por si só, não teria o condão de conduzir à
desaprovação das contas.
Diante do exposto, estando convencida de que os documentos apresentados refletem a regularidade da documentação financeira e patrimonial
do Partido em tela, JULGO APROVADA COM RESSALVAS a Prestação de Contas relativas ao Exercício de 2018 do Partido Democrático
Trabalhista – PDT, de São José do Inhacorá/RS, forte no art. 46, inciso II da Resolução TSE n. 23.546/17.
Intime-se a parte interessada, para que, querendo, interponha recurso no prazo da Lei.
Publique-se a sentença.
Transitada em julgado, cumpra-se e após, arquive-se com baixa.
Proceda-se os registros pertinentes no Sistema, SICO e nos arquivos de controle da 089ª ZE/RS.
Três de Maio, 09 de dezembro de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 091/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 15-19.2016.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ANÁLISE DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA NOSARI GARCIA
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALEXANDRE TAKEO SATO-OAB 40859, GUILHERME DE MAGALHÃES
TRINDADE-OAB 70803 E JOÃO CACILDO PRZYCZYNSKI-OAB 27242)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ TADEU MIRANDA, EDITH DUARTE DA SILVA, UÉVERSON COSTA ALVES E STELLA MARLI VIGNOCHI
Vistos.
Como requer a União.
Expeça-se e encaminhe-se a certidão de inteiro teor solicitada.
Inclua-se o nome do devedor no SERASA, conforme previsto no artigo 782, §3º, do CPC, devendo constar no ofício que o executado já foi
intimado para pagamento da dívida neste processo.
Havendo pagamento da dívida, garantia do juízo (da integralidade do débito) ou sendo extinta a execução/cumprimento por qualquer razão,
caberá às partes solicitar o levantamento da inscrição, apontando a folha do processo em que ela foi ordenada.
Após, intime-se o credor.
Esteio, 09 de dezembro de 2019
CRISTINA NOSARI GARCIA
Juíza Eleitoral da 097ª ZE
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100ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-79.2019.6.21.0100
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Água Santa
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DIEL BARTH
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - ÁGUA SANTA/RS (ADV(S) ODIMAR EDUARDO IASKIEVICZ-OAB
45325)
RESPONSÁVEL(S) : EDERLEI GIACOMIN E MARCOS LINDOMAR GAVA (ADV(S) ODIMAR EDUARDO IASKIEVICZ-OAB 45325)
Vistos.
Apresentada defesa às fls. 97/100 e não havendo necessidade de dilação probatória, encerro a instrução do presente feito.
Vistas às partes para alegações finais, no prazo comum de 03 (três) dias, na forma do artigo 40, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo para as alegações finais, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral pelo prazo de 03 (três) dias.
Após, voltem conclusos para sentença.
Tapejara, 06 de dezembro de 2019
DIEGO DIEL BARTH
Juiz Eleitoral da 100ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-71.2019.6.21.0100
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Água Santa
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DIEL BARTH
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÁGUA SANTA/RS (ADV(S) OSCAR RODIGHERI-OAB 66903)
RESPONSÁVEL(S) : IVANDRO FONTANA E ELZA PASCOALINA RODIGHERI (ADV(S) OSCAR RODIGHERI-OAB 66903)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício 2018 do órgão de direção municipal do PT – Partido dos Trabalhadores de Água Santa/
RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 21/06/2019, conforme protocolo nº 23.257/2019, à fl. 02 dos autos.
Foram encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro ao Ministério Público Eleitoral,
cientificando-o sobre a disponibilização do processo em cartório (fl. 84), bem como publicadas as referidas peças contábeis por meio do Edital
de Publicação n. 017/2019 (fl. 82), disponibilizando o processo em cartório por 15 dias para exame com prazo de 05 dias para impugnação, na
forma da Resolução nº TSE nº 23.546/2017, artigo 31 e parágrafos. Certificado o decurso do prazo do edital 017/2019, sem impugnação (fl.
85).
Realizado o exame preliminar, foi intimado o partido para complementação da escrituração, o qual deixou transcorrer o prazo sem
manifestação.
Seguiu-se ao exame da prestação de contas (fls. 92/93), que consignou a existência de impropriedades referentes à ausência do comprovante
de remessa da escrituração contábil à Receita Federal do Brasil e do Parecer da Comissão Executiva, em desacordo aos artigos 29, incisos I e
II e 66 da Resolução TSE 23.546/2017. Além disso, constatou-se que a emissão de recibos para o exercício de 2018, foi feita no ano de 2019,
em contrariedade ao disposto no art. 11 da citada resolução. Também constata-se que a agremiação recebeu doação de recursos estimáveis
(recibos ns. 000003 e 000004) referentes a serviços advocatícios e contábeis, mas não informou as doações na devida escrituração, que se
apresenta “sem movimentação” (fl. 29). Por fim, o partido não informou o doador originário no recibo n. 000009 (fl. 104), de doação proveniente
do órgão de direção nacional, porém, salienta-se que a informação consta em outros documentos da prestação de contas e o recurso transitou
integralmente por conta bancária.
Instada a agremiação para se manifestar sobre o exame no prazo de 30 dias (fl. 118), sobreveio manifestação às fls. 122/126, onde o partido
juntou, ainda que extemporaneamente, os comprovantes de remessa da escrituração contábil à Receita Federal do Brasil e o Parecer da
Comissão Executiva. No tocante ao atraso da emissão dos recibos de doação, a agremiação justifica que houve equívoco formal com relação
ao lançamento das datas. Também afirma que, por lapso, não fez o lançamento das doações estimáveis no demonstrativo e, ainda, que a falta
do doador originário no recibo n. 000009 pode ser esclarecida pela indicação do CNPJ, pois trata-se de doação de órgão de direção nacional.
Por fim, salienta que os equívocos são de natureza formal e não afetam a regularidade das contas.
Sobreveio parecer conclusivo da unidade técnica às fls. 127/130, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, diante de não
constatadas irregularidades graves, apenas impropriedades, na contabilização.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas, conforme parecer de fl. 132, com esteio no artigo
46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
DECIDO.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pelas
disposições da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Os responsáveis, ainda que posteriormente ao prazo legal, apresentaram as contas partidárias, com exceção dos documentos obrigatórios do
art. 29, inc. I e II da Resolução TSE nº 23.546/2017, que foram juntados na manifestação do Exame das Contas. Assinaram todas as peças
apresentadas, ou seja, atestaram e trouxeram demonstrativos da regularidade das contas do partido no período em que administraram as
finanças da agremiação. Não houve impugnação às contas.
Com efeito, a despeito das impropriedades apontadas no exame das contas (item I, fls. 92/93), não se observam falhas que possam
comprometer o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as práticas de
atos que violem a Constituição Federal, bem como, as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos
políticos e das campanhas eleitorais, ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário, inobservância à Constituição Federal ou
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a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis, nos termos dos artigos 36, §§ 2º e 3º e 46. § 3º, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Note-se que as impropriedades levantadas dizem respeito à ausência de documentos obrigatórios, que foram apresentados no curso da
Prestação de Contas, à ausência de lançamento de dados na escrituração, ao atraso na emissão do recibo de doação e à falta de identificação
de doador originário em um dos recibos apresentados. Todavia, como bem observado pela unidade técnica, as impropriedades não
comprometem a identificação da origem das receitas e a destinação das despesas e, dessa forma, os enganos cometidos não maculam a
regularidade das contas apresentadas.
Registre-se, então, que não há fundamentos para desaprovar as contas, contudo, as impropriedades apontadas conduzem à sua aprovação
com ressalvas, na forma do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PT – Partido dos Trabalhadores de Água Santa/RS, com
fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Tapejara, 06 de dezembro de 2019
DIEGO DIEL BARTH
Juiz Eleitoral da 100ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-56.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
RESPONSÁVEL(S) : ONEI SELES LOUREIRO, LAURO ROBERTO SOARES PACHECO E DIEGO DE SOUZA RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas relativas às eleições de 2018.
Devidamente intimado, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certificado a
fl.15.
O Ministério Público opina pela aplicação das sanções legais (fl.16), as quais efetivamente foram consideradas não prestadas, fl.18.
Posteriormente, após arquivamento e desarquivamento dos autos, foram adotadas as necessárias diligências ao regular processamento do
feito.
É o sucinto relato.
Passo a decidir.
A omissão quanto à prestação de contas impõe sanção prevista no artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
No caso dos autos, como já assentado, foi o que aconteceu, haja vista que não foram devidamente informadas as movimentações financeiras,
como competia ao Partido.
Isso posto, julgo não prestadas as contas do Partido PRTB, aplicando-lhe a penalidade de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário.
D.l.
Porto Alegre, 06 de dezembro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-27.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055)
RESPONSÁVEL(S) : GILSOMAR DA SILVA, LUCIANO VIEIRA BATISTA E JONATA PACE
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas relativas às eleições de 2018.
Devidamente intimado, o Partido Popular Socialista deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certificado a fl.106.
O Ministério Público opina pela aplicação das sanções legais (fl.110).
Julgado o feito, fl.112, posteriormente (fl.116) houve interposição de embargos declaratórios, com natureza infringente, haja vista que na nota
de intimação (fl.105) do Partido Popular Socialista, constou também referência ao PROS, razão pela qual, segundo os embargos, o Partido
PPS deixou de se manifestar por entender que não se tratava de uma intimação do Partido PPS.
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Acolhidos os embargos, o feito anulado e sanada essa incorreção.
Oportunizado ao Partido Popular Socialista se manifestar sobre as contas, silenciou.
Em parecer final, fl.165, o Ministério Público opinou no sentido de que as contas sejam consideradas como não prestadas.
É o sucinto relato.
Passo a decidir.
A omissão quanto à prestação de contas impõe sanção prevista no artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
Isso posto, julgo não prestadas as contas do Partido Popular Socialista, aplicando-lhe a penalidade de perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário.
D.l.
Porto Alegre, 06 de dezembro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-41.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU (ADV(S) DANIELA MAIDANA DA SILVA-OAB 56019 E
REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO-OAB 401806)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS AFONSO MARTINS (ADV(S) DANIELA MAIDANA DA SILVA-OAB 56019 E REBECA DE OLIVEIRA LIMA
MONTEIRO-OAB 401806), ANDREA CEZIMBRA ORTIZ, DÉBORAH CARVALHO XAVIER, LUIS EVANDRO SANTOS DE SÁ E MYRELA
LEITÃO BARROS
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas relativas às eleições de 2018.
Devidamente intimado, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU, deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme
certificado a fl.13.
O Ministério Público opina pela aplicação das sanções legais (fl.85).
Após o parecer final do Ministério Público, aportou aos autos petição do PSTU requerendo prazo de 30 dias para se manifestar sobre as
contas.
É o sucinto relato.
Passo a decidir.
A omissão quanto à prestação de contas impõe sanção prevista no artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
De resto, a petição de novo prazo, acostada a fl.87 não encontra previsão legal.
Isso posto, julgo não prestadas as contas do PSTU, relativamente ao pleito de 2018, aplicando-lhe a penalidade de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário.
D.l.
Porto Alegre, 06 de dezembro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 76/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-11.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : AVANTE (ADV(S) KELLY MORALLES CAVALHEIRO-OAB 60294)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ HENRIQUE PASQUALITO RAMIRES, MARCELO ANTONIO EVANGELISTA E MARCELO RAMIRES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas relativas às eleições de 2018.
Devidamente intimado, o Partido AVANTE deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certificado a fl.24.
O Ministério Público opinou pela aplicação das sanções legais (fl.25), tendo as contas sido consideradas não prestadas, fl.27.
Após, foram os autos arquivados, tendo sido desarquivados e adotadas diligências pertinentes.
Encaminhados os autos para análise técnica, sobreveio parecer (fl.70), do qual foi intimado o Partido AVANTE, tendo silenciado a respeito,
conforme certificado a fl.74.
Em parecer final, o Ministério Público opinou no sentido de que se considerem como não prestadas as contas, fl.77.
É o sucinto relato.
Passo a decidir.
A omissão quanto à prestação de contas impõe sanção prevista no artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
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I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
No caso dos autos, não houve manifestação do Partido AVANTE, o qual, embora devidamente intimado, deixou de prestar os esclarecimentos
necessários à adequada verificação das contas.
Isso posto, julgo não prestadas as contas do Partido AVANTE relativas ao pleito de 2018, aplicando-lhe a penalidade de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário.
D.l.
Porto Alegre, 06 de dezembro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-86.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PODEMOS
RESPONSÁVEL(S) : LEONARDO RODRIGUES PECORA, JOEL LEONÇO MACHADO DE VARGAS E EVELIN DOS PASSOS BANDERIA
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas relativas às eleições de 2018.
Devidamente intimado, o Partido PODEMOS, deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certificado a fl.11.
O Ministério Público opina pela aplicação das sanções legais (fl.12), as quais efetivamente foram consideradas não prestadas, fl.15.
Posteriormente, após arquivamento e desarquivamento dos autos, foram adotadas as necessárias diligências ao regular processamento do
feito.
É o sucinto relato.
Passo a decidir.
A omissão quanto à prestação de contas impõe sanção prevista no artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
No caso dos autos, como já assentado, foi o que aconteceu, haja vista que não foram devidamente informadas as movimentações financeiras,
como competia ao Partido.
Isso posto, julgo não prestadas as contas do Partido PODEMOS, aplicando-lhe a penalidade de perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário.
D.l.
Porto Alegre, 06 de dezembro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-26.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ UELINTON ALEXANDRE, CIRO SANTANA DE LIMA E MARIA IVETE GOULART FIGUEREDO
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas relativas às eleições de 2018.
Devidamente intimado, o Partido Trabalhista Cristão deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certificado a fl.18.
O Ministério Público opina pela aplicação das sanções legais (fl.19), as quais efetivamente foram consideradas não prestadas, fl.21.
Posteriormente, após arquivamento e desarquivamento dos autos, foram adotadas as necessárias diligências ao regular processamento do
feito.
É o sucinto relato.
Passo a decidir.
A omissão quanto à prestação de contas impõe sanção prevista no artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
No caso dos autos, como já assentado, foi o que aconteceu, haja vista que não foram devidamente informadas as movimentações financeiras,
como competia ao Partido.
Isso posto, julgo não prestadas as contas do Partido Trabalhista Cristão, aplicando-lhe a penalidade de perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário.
D.l.
Porto Alegre, 09 de dezembro de 2019
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ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 4-08.2018.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : PAULO CÉSAR ÁVILA DA SILVA (ADV(S) AMANDA FRANCO DE QUADROS-OAB 82372, CARLA GRAZIELA MACHADO-OAB
81.253, GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676 E GLAUCO DOS REIS DA SILVA-OAB 67472), ROBERTA DA ROSA COSTA (ADV(S)
BRUNA DE SOUZA FRANCO-OAB 91154), LURDES DE FÁTIMA SIMÕES PADILHA (ADV(S) ELISÂNGELA CORRÊA-OAB 46E427, JULIO
BERILO DOS SANTOS NETO-OAB 98807, MARCIO ISRAEL DA SILVA PIZZIO-OAB 89868 E SIMBARD JONES FERREIRA LIMA-OAB
63344), LOURDES MARIA GASTALDO (ADV(S) GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676)
Vistos.
No âmbito da audiência específica para oferecimento da suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, Paulo
Cézar Ávila e Lourdes Maria Gastaldo aceitaram as condições estabelecidas, conforme termos da ata de audiência da fl. 1206, datada de
07 de dezembro de 2019.
Ato contínuo foi dado início ao cumprimento das condições estabelecidas, sob a fiscalização do Juízo Eleitoral da 133ª Zona Eleitoral de
Triunfo/RS, em relação a Paulo Cézar Ávila e sob a fiscalização do Juízo Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral de Rio Pardo/RS em relação a Lourdes
Maria Gastaldo. (fls. 1352-1406).
Uma vez cumpridas as condições estabelecidas na suspensão condicional do processo ou expirado o prazo sem revogação, será declarada
extinta a punibilidade do agente, em conformidade com a Lei nº 9.099, de 1995, artigo 89, §5º.
Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de Paulo Cézar Ávila e Lourdes Maria Gastaldo.
Remanescem, nos autos, cumprindo as respectivas condições estabelecidas no âmbito da suspensão condicional do processo, Roberta da
Rosa Costa e Lurdes de Fátima Simões Padilha.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Triunfo, 09 de dezembro de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 158/2019 - 134° ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS Processo Nº 67-93.2019.6.21.0134 Classe PC
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS) PROTOCOLO: 13.077/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS: Partido(s) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB. Responsável(s) : OSWALDO STEFFEN (Adv(s)
Adauvir Della Torre Merib-OAB OAB/RS 23.678), GERMANO FRANCISCO DALLA VALENTINA
Vistos.
Indefiro o pedido de oitiva de tesemunhas, tendo em vista que a prova é essencialmente documental.
Intime-se.
Dil. Legais.
Em 05/12/2019.
Annie Kier Herynkopf
Juíza Eleitoral da 134ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 160/2019 - 134ª Z.E.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-63.2019.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS)
PROTOCOLO: 18.195/2019
JUÍZA: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS:
Partido(s) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB.
Responsável(s) : LEONARDO JORGE KOVALEW e RAFAELA ZAPPAS MOREIRA (Adv(s) Melchiades Hertcert Neto-OAB OAB/RS 69.051)
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB, nos quais se alega dúvida, obscuridades e
omissões na sentença.
Não verifico as omissões ou obscuridades alegadas nos presentes aclaratórios.
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Inicialmente, quanto à tese de que as doações estão devidamente demonstradas e identificadas no Demonstrativo de Contribuições Recebidas
não prospera, visto que todos os depósitos foram efetivados com o CNPJ do próprio partido, o que, por si só, inviabiliza qualquer identificação.
A toda evidência o Partido Político pretende ver reformada a sentença retomando tudo o que já foi discutido nos autos, argumento que desafia
recurso à instância superior e não a via dos embargos declaratórios.
Como é cediço, o julgador deve decidir expressando os fundamentos de seu convencimento, não estando adstrito ao enfrentamento pontual de
todas as teses e discussões aventadas no processo.
O requerente não aponta omissão e sim inconformidade com o decreto sentencial, razão pela qual os presentes embargos não merecem
acolhimento.
Nesse sentido, precedentes da Justiça Eleitoral e do TJRS:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). VEREADOR. PROGRAMA SOCIAL. CHEQUE CIDADÃO. USO
ELEITOREIRO. MERA REITERAÇÃO DE TESES. NATUREZ/rPROTELATÓRIA. MULTA. NÃO / CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, são admisíveis embargos de
declaração nas hipóteses do art. 1.022 do Código de processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. A pretensão de revisitação das questões postas e devidamente elucidadas não enseja a oposição de aclaratórios.
3. É iterativa a jurisprudência desta Corte na linha de que "a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço
de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula
n° 26 do TSE" (AgR-REspe n° 1669- 13/DF, Rei. Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2016).
4. Ficou consignado no acórdão embargado que, in casu, ao contrário do que sustentado, não se vislumbra a referida afronta à orientação
firmada pelo TSE, haja vista a premissa fática soberanamente delineada na instância ordinária na linha de que o ora embargante não
ostentava a condição de mero beneficiário do abuso apurado, mas, igualmente, a de responsável pela sua prática (portanto, partícipe).
5. Rever tal conclusão, ainda que parcial, para fixar a compreensão de que se cuidaria de beneficiário (e nada além), demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n°
24/TSE.
6. Consoante se extrai do acórdão ora combatido, "quanto à alegação de que o acórdão condenatório utilizou como prova primordial um
relatório de missão que '[...] não se refere ao ora recorrente e nem a qualquer cabo eleitoral a ele relacionado' (fl. 1133), não há como acolhêla, porquanto o TRE/RJ, por maioria, assentou que as provas dos autos revelam que ‘vários eleitores foram beneficiados pelo esquema em
apreciação, restando comprovado que o recorrente fez uso de 964 cheques cidadão' (fl. 952)".
7. O embargante, ao qualificar como erro de fato a conclusão soberana a que chegou o Tribunal a quo acerca dos elementos probatórios
constantes dos autos, apenas busca dar nova roupagem ao que, de fato, constitui apenas seu inconformismo.
8. Reitera-se que o alegado cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunha e de prova pericial não foi
examinado pela Corte Regional.
9. Todavia, conforme assentado por este Tribunal, a partir da moldura fática do acórdão regional, as diligências postuladas pelo ora
embargante foram motivadamente indeferidas em virtude de sua irrelevância para o desate do feito. Mais que isso: a substituição da
testemunha, além de ter o objetivo de tumultuar a marcha processual, foi requerida fora das hipóteses previstas no art. 451 do Código de
Processo Civil, e, quanto à prova pericial, não foi sequer esclarecido o objeto sobre o qual deveria recair o exame.
10. A ausência de demonstração da existência de vícios do julgado, com mera reiteração das teses recursais suficientemente combatidas,
traduz inconformismo com o resultado do julgamento, portanto não enseja a oposição de embargos declaratórios, os quais, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e vinculada, porquanto
vocacionada ao aperfeiçoamento do julgado, e não à plena revisitação de matéria regularmente apreciada pelo órgão julgador.
11. Evidenciados o intuito de rejulgamento da causa e o desvirtuamento da via processual, em nítido caráter protelatório, impõe-se a
reprimenda do § 6o do art. 275 do Código Eleitoral.
12. Conclusão: embargos de declaração não conhecidos e considerados manifestamente protelatórios, com aplicação de multa m valor de 1
(um) salário mínimo. (0000693-54.2016.6.19.0076 Al - Embargo/ de Declaração em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n° 69354 CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ Acórdão de 07/05/2019 Relator(a) Mvh. Tarcísio Vieira De Carvalho Neto Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 116, Data 19/06/2019, Página 21-22.
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
DESCABIMENTO. PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
1. Hão de ser desacolhidos os embargos declaratórios opostos, considerando que o julgado não padece de nenhum dos vícios previstos no art.
1.022 do CP/2015, não se prestando o recurso, ademais, para rediscussão de matéria enfrentada no acórdão. 2. Por outro lado, o dever do
julgador é fundamentar sua decisão, com base no direito vigente (sendo fato óbvio que o conceito de Direito é muito mais amplo do que a
legislação nacional, que é apenas uma das fontes daquele). E isso foi feito, levando em conta que todas as matérias nas quais a parte
embargante apoiou suas pretensões - capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo Órgão Julgador -, foram devidamente
abordadas no aresto. O ato de julgar não pode ser equiparado ao ato de responder um questionário preparado pela parte. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração, N° 70081898835, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 17-07-2019)
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. O órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa analisar todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes. Sua fundamentação pode
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, o que no caso foi feito. Ademais,
na medida em que o acórdão embargado decidiu contrariamente às teses suscitadas pela parte- embargante, significa que elas foram
rejeitadas. Embargos declaratórios desacolhidos.(Embargos de Declaração, N° 70081762262, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 27-06-2019).
Sendo assim, não sendo caso de omissão, contradição ou obscuridade, DESACOLHO os presentes embargos de declaração, destacando que,
para os casos de insatisfação ou discordância com o decisum proferido, existem recursos específicos para tanto, não sendo o recurso de
embargos de declaração o meio adequado para mudar uma decisão.
Intimem-se desta decisão.
Canoas, 29 de novembro de 2019.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral da 134ª Z.E.
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NOTA DE EXPEDIENTE NR 157/2019 - 134° ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19-08.2017.6.21.0134 Classe PC
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS PROTOCOLO: 19.367/2017
JUIZ: MARCELO LESCHE TONET
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PARTES E ADVOGADOS:
Partido(s) : PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (Adv(s) Rodrigo Carvalho Neves-OAB OAB/RS 72.085). Responsável(s) :
APPARICIO LAFAYETTE IZIDRO DE LIMA e ALEX SANDRO AGNE DE MORAES (Adv(s) GIOVANI CORSINI PIRES-OAB OAB/RS 76.565),
MAGDA SHWERZ (Adv(s) PATRICIA MACHADO VICARI-OAB OAB/RS 65.051), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, MARCELO BONGIOLO
SOARES, RENATO VARGAS DE SOUZA e MARIA LUCIA BERNARDO GOMES.
Rh.
Vista às partes dos documentos juntados e do parecer do Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 10 dias.
Após, voltem conclusos.
Em 05/12/2019.
Annie Kier Herynkopf,
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 159/2019 - 134ª ZE
PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 180-52.2016.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 188.435/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS:
Candidato(s) : ROBERTO TIETZ - PPS (Adv(s) GIONATAN SILVA VIEIRA-OAB OAB/RS 90.145)
Vistos. Intime-se o candidato ROBERTO TIETZ - PPS, na pessoa de seu procurador, para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e penhora de tantos bens quantos bastem
para a satisfação da dívida, conforme disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como para, querendo, apresentar impugnação,
conforme artigo 525 do CPC. Expirado o prazo, sem que tenha havido pagamento ou manifestação da parte ré, registre-se como cumprimento
de sentença e intime-se a União/exequente para indicar bem(ns) à penhora e manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05
( cinco) dias. Diligências legais.
Annie Kier Herynkopf
Juíza Eleitoral

145ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.133/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 46-21.2018.6.21.0145
AÇÃO PENAL - crimes eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: ARVOREZINHA-RS
JUIZ ELEITORAL: CARMEM LUIZA CONSTANTE BARGHOUTI
AUTOR(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU(S): EVANDRO ZEN, PAULO IVAN POMPERMAIER, e LUIZ PAULO FONTANA (Adv(s) Carolina Serro Fontana-OAB OAB/RS 80.050 e
Paulo Gazolla-OAB OAB/RS 11.739)
Vistos etc.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por seu agente signatário, ofereceu DENÚNCIA em face de EVANDRO ZEN, PAULO IVAN
POMPERMAYER e LUIZ PAULO FONTANA, já qualificados, como incursos no artigo 350, do Código Eleitoral, na forma do artigo 29, do
Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:
“No dia 29 de setembro de 2015, em horário indeterminado, nas dependências do Diretório do Partido da Social Democracia Brasileira, no
município de Arvorezinha, os denunciados Evandro Zen, Paulo Ivan Pompermayer e Luiz Paulo Fontana, em comunhão de esforços e unidade
de desígnios, inseriram declaração falsa no sistema filiaweb para fins eleitorais.
Na oportunidade, o denunciado Luiz Paulo Fontana, então Prefeito Municipal de Arvorezinha pelo Partido da Social Democracia Brasileira,
solicitou que os codenunciados Evandro Zen e Paulo Ivan Pompermayer efetuassem a filiação da vítima Saluar Dalbosco ao PSDB.
Em seguida, o denunciado Evandro Zen, então Presidente do Diretório do Partido Social da Democracia Brasileira, conforme certidão de fls.
42, forneceu sua senha ao sistema filiaweb ao codenunciado Paulo Ivan Pompermayer, então secretário do partido, para que este efetivasse a
filiação da vítima.
Ato contínuo, o denunciado Paulo Ivan Pompermayer procedeu à inserção dos dados falsos no sistema filiaweb, de modo que a vítima Saluar
Dalbosco tornou-se filiada ao PSDB, conforme extrato de fls. 06.
A declaração inserida no sistema filiaweb é falsa, eis que foi feita sem autorização da vítima, a qual, inclusive, já era filiada a outro partido
político.
A conduta ilícita teve fins eleitorais, eis que, em razão dela, a vítima teve seu registro de filiação no Partido Democrático Trabalhista cancelado
e foi impedida de concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2016.”
A denúncia foi recebida na decisão de fls. 50.
Citados, os acusados apresentaram resposta escrita (fls. 57 a 58, 60 a 61 e 63 a 64) requerendo a absolvição sumária.
Em prévia audiência designada, foram ouvidas nove testemunhas (fls. 131 a 132 e CD de fls. 133, fls. 316 a 317 e CD de fls. 318, fls. 348 a
349 e CD de fls. 351) e, por meio de Carta Precatória, mais uma testemunha (fls. 229 e CD de fls. 230).
Foram, ainda, acostados aos autos os documentos de fls. 324 a 327.
As partes, então, apresentara, alegações finais. O Ministério Público Eleitoral apresentou-as nas fls. 357 a 361 requerendo a absolvição dos
réus e a defesa nas fls. 363 a 369, no mesmo sentido.
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Os autos, então, voltaram conclusos para sentença.
É O RELATO.
DECIDO.
A denúncia, já adianto, vai julgada improcedente, senão vejamos.
Imputa-se aos réus a prática do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, consubstanciado pela inserção de declaração falsa no sistema
filiaweb para fins eleitorais da vítima Saluar Dalbosco sem sua autorização.
Referido artigo dispõe:
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10
dias multa se o documento é particular.
Assim, o crime previsto neste artigo é crime comum (não político), formal, cuja consumação ocorre com a ação comissiva ou omissiva,
independentemente da ocorrência do prejuízo, bastando para sua configuração a potencialidade do dano decorrente da falsidade do conteúdo
do documento. Tem, ainda, como bem jurídico tutelado a fé pública eleitoral, cujo sujeito primário é o Estado e, secundariamente, a pessoa
prejudicada pela falsificação, seja ela eleitor ou não eleitor.
No mesmo viés, quanto ao tipo objetivo, a falsidade ideológica (ou intelectual), não revelada por sinais exteriores, é concernente ao seu
conteúdo, ou seja, por exemplo, atestar como verdadeiros feitos em sua presença ou fatos ou declarações contra verdade e, ainda, omitir
declarações feitas pela parte e, ainda, alterar essas declarações.
Nas palavras de Suzana de Camargo Gomes:
“ Trata-se do crime de falsidade ideológica transplantado para a órbita eleitoral, sendo que o bem jurídico tutelado, na espécie, é a veracidae
do documento, não sua genuinidade ou autenticidade.
Assim, a falsidade de que cogita a norma penal não é de forma, mas de conteúdo. Não há que se falar em adulteração, rasura, inclusão ou
retirada de letras ou algarismos do documento. Ocorre, isto sim, uma menção inverídica retratada no documento ou, como ressalta SYLVIO
DO AMARAL, “há apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é,
realmente escrito que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor indica (…).
Inserir significa incluir, incorporar, expressar no documento declaração inverídica ou de conteúdo diverso daquele que deveria ser mencionado.
Já fazer inserir pressupõe a ação de fazer gravar, inscrever, estampar, o que denota a existência de u, autor intelectual e de um autor material
do crime, este último somente podendo ser assim qualificado se tiver consciência da ilicitude de atuar. Caso contrário, será mero instrumento
do agente, não havendo que se falar tenha ele cometido o delito.” (GOMES, Suzana de Camargo. Crimes Eleitorais, 3ª Ed. Rev. Atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 341 – 343).”
Pois bem. A análise da prova dos autos, todavia, não aponta, com a certeza que se exige um juízo condenatório, a ocorrência dos fatos
mencionados na denúncia.
A testemunha Dirceu Franciscon disse que conhece Luiz Paulo porque trabalhava como assessor do deputado Busato e atendia, todos os
prefeitos. Disse que sempre trabalhou com filiação. Questionado, informou que é possível fazer a filiação partidária sem ter a ficha, pois pode
ser feita de forma online, o que já ocorria em 2016. Acrescentou que os eleitores dos partidos ficam registrados no sistema, e de lá é que os
partidos controlam a filiação. Disse que, dependendo o lugar, solicitam assinatura expressa em documentos, porém a filiação também pode ser
feita direto pelo sistema.
A seu turno, a testemunha Sinando João Paludo apontou que presenciou um momento em que Saluar e Luiz Paulo se encontraram no
cantinho do chimarrão na sua loja e eles se abraçaram, momento em que Saluar teria dito “agora sou tucano, me filiei ao PSDB.” Referiu que
isso ocorreu em período pré candidatura.
Aloísio Salvini, filiado ao PP, disse que conhece Saluar, mas não sabe sua filiação. Sabe que ele, Saluar, pertenceu ao PSDB, inclusive porque
Saluar estava na convenção do partido. Disse que o PDT não estava, pois era partido adversário. Já viu Saluar se manifestando a favor do
partido PSDB. Recorda que, em troca de certa oportunidade, viu algumas pessoas dizendo para Saluar acerca da troca de partido “agora tu
veio como nós” e que Saluar dizia “agora sou tucano”.
A testemunha Natan Gabiati informou que não conhece Saluar. Contou que é filiado ao PSDB há bastante tempo e que, quando se filiou, Luiz
Paulo Fontana não era candidato. Indicou que, ao efetuar sua filiação, procurou Evandro Zen, que lhe levou até Paulo Pompermayer para
efetuar a filiação. Acrescentou que não teve que assinar nenhum documento, apenas apresentou a identidade.
Bruna Citron Depauloa (fls. 318) disse que trabalhou com Saluar na Secretaria de Agricultura, na Prefeitura Municipal, inclusive na mesma
sala. Recorda que as pessoas convidavam Saluar para participar do PSD mas ele dizia que não porque “era tucano”. Disse que ficou sabendo
pelo próprio Saluar que ele era filiado ao PSDB, pois sempre falava isso “em tom alegre e brincalhão”. Questionada, disse que Saluar era
servidor e começou a trabalhar na Prefeitura após ser aprovado em processo seletivo. Narrou que participou da convenção do PSD que era em
conjunto com os demais partidos e que inclusive Saluar participou da convenção.
Roberto Fachinetto (fls. 318) contou que é filiado ao PP e que foi vice-prefeito na coligação do PSDB quando ocorreu o fato da presente
denúncia. Recorda que, na época, Saluar era filiado ao PDT e depois veio a se filiar ao PSDB. Disse que Saluar se deslocou até a prefeitura
municipal para efetuar sua filiação, munido da documentação devida, mas o prefeito Luiz Paulo estava em reunião, razão pela qual o depoente
o atendeu. Acrescentou que foi o próprio Saluar quem entregou a documentação e disse que era para fazer a filiação. Disse que viu Saluar
participando da convenção do partido e que ele era funcionário público na época.
Continuemos.
Reni Guerini Maia disse que, no governo passado, era secretário da agricultura e que Saluar passou em um processo seletivo para trabalhar
na Prefeitura, especialmente no setor da agricultura. Disse que, certo dia, Saluar lhe disse que estava descontente com o partido do PDT e que
queria se desfiliar para, posteriormente, se filiar ao PSDB, partido do qual Reni era presidente. Narrou que, certo dia, ao retornar para a
Prefeitura, Saluar estava contente e disse que estava filiado no partido do prefeito, o PSDB. Ressaltou que soube da filiação pelo próprio
Saluar que, inclusive, contava para todos sobre sua filiação. Recorda que foi na convenção do partido e que Saluar estava presente e inclusive
fez o registro de ata.
A testemunha Eledo Antônio de Bortoli disse que não possui filiação partidária. Contou que Saluar comentava que queria sair do partido PDT,
mas acredita que ele não foi forçado a se filiar ao PSDB.
Já Evandro Paniz pontuou que Saluar esteve presente em uma convenção do partido PSDB na Câmara de Vereadores, no último pleito.
Referiu que é filiado ao PSDB e que, quando fez a filiação, não necessitou preencher qualquer documento, apenas forneceu os dados. Disse
que se disponibilizou a ser candidato a vereador e que não cuidou da ficha, não sendo aceita a candidatura. Disse não saber se Saluar estava
insatisfeito com a filiação, tampouco se autorizou expressamente a filiação ao partido.”
Paulo Ivan Pompermayer disse que é filiado ao PSDB que não adota o sistema de fichas para filiação desde 2012. Referiu que, na condição de
secretário do partido, recebeu uma listagem de pessoas a serem filiadas, a qual foi encaminhada, de forma pessoal, por Luiz Paulo, à época
prefeito municipal, que pediu que efetuasse a filiação. Disse que Saluar não esteve no local solicitando a sua filiação. Disse que o
consentimento corresponde à participação no partido, não é expresso e escrito, mas pela simpatia ao partido. Referiu que Saluar tinha um
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cargo na Prefeitura e que não apresentava estar infeliz com sua situação. Relatou que após Evandro Zen ter sido eleito Presidente do Diretório
do PSDB, o TRE disponibilizou uma senha e Evandro lhe passou a senha para acessar ao sistema e fazer a filiação. Disse que Evandro não
solicitou que efetuasse a filiação de Saluar, mas sim de outra pessoa. Referiu que não houve manifestação expressa e escrita de Saluar,
prévia a sua filiação e que também nunca lhe pediu pessoalmente. Disse que não foram apresentados documentos de Saluar para fazer a
filiação, que o sistema apenas pede o número do título de eleitor, o qual é fornecido pelo TRE. Disse que tinha conhecimento de que Saluar
era filiado ao PDT, pois tem acesso às listas fornecidas pelo TRE. Referiu que Saluar tinha tempo suficiente para concorrer às eleições pelo
PSDB e que em razão da dupla filiação, perdeu a filiação ao PDT...”
Evandro Zen pontuou que (fls. 351) era filiado ao PSDB e que foi presidente da última gestão do partido. Disse que, quando passou a ser
presidente do partido, Paulo Ivan Pompermayer, à época secretário do partido, encaminhou através do Cartório Eleitoral a documentação e
receberam uma senha,. Que apenas uma pessoa lhe pediu para ser filiado ao partido, Natan Gabiatti, que então, o acompanhou até o
escritório de Paulo Ivan para fazer a filiação ao PSDB. Com relação a Saluar, disse que ele não pediu para ser filiado ao PSDB e que não tem
conhecimento de que como ocorreu a sua filiação. Referiu que todos os registros do sistema filiaweb eram efetuados por Paulo Pompermayer.
Disse que forneceu a senha a Paulo Pompermayer para que ele fizesse todas as filiações. Afirmou que Luiz Paulo não solicitou a ele que
fizesse a filiação de Saluar. Que conversou com Paulo Ivan sobre a situação de Salur, que disse que fez a filiação de Saluar a pedido de Luiz
Paulo. Disse que não sabe se Saluar solicitou a sua filiação ao PSDB, pois não teve sua participação. Aduziu que quando se filiou ao partido
havia ficha de inscrição, no entanto, atualmente não é mais necessária ficha, o que soube quando acompanhou Natan para fazer sua filiação,
ocasião em que Natan forneceu seus documentos para efetuar a inscrição. Disse que não sabia que Saluar era Filiado ao PDT, que ele
trabalhava na Administração e que participou da convenção do PSDB. Referiu que a convenção era aberta, que qualquer pessoa poderia
participar….”
Luiz Paulo Fontana negou o fato, em suma, dizendo que a filiação de Saluar se deu por livre e espontânea vontade. Referiu que Saluar o
procurou, mas que estava em reunião, então ele deixou os documentos com o vice-prefeito para que encaminhasse para o secretário para
fazer a filiação, sendo então encaminhado para o secretário do partido. Afirmou que foi autorizado expressamente por Saluar para efetuar a
sua filiação, que era a vontade de Saluar. Que não há mais ficha de filiação. Que a prova documental seria a entrega dos documentos para
fazer a filiação, como documento de identidade e título de eleitor. Disse que não tinha conhecimento de que Saluar era filiado ao PDT e que
não cabia a ele verificar se era filiado ou não. Disse que é comum a dupla filiação em partidos. Disse que Saluar participou da convenção do
partido e declarava publicamente que era tucano. Aduziu que Saluar fez o registro de ocorrência apenas em janeiro de 2017, mesmo sabendo
em julho / agosto de 2016 que não poderia concorrer à eleição, que assim o fez para participar do novo governo e que atualmente participa
como cargo de confiança do governo … Referiu não saber ao certo quando ocorreu a filiação, se Saluar já era funcioário, mas que não era
condição a filiação. Disse que Saluar externava para outras pessoas, do seu dua a dia, de que ele estava feliz com a filiação. Referiu que
Saluar participou da convenção do PSDB e assinou o livro de registro de ata.”
Portanto, do que se extrai da prova coletada, é que não existem elementos suficientes a fim de comprovar que a filiação de Saluar ao PSDB de
fato ocorreu sem seu consentimento, o que não permite, dessa feita, qualquer juízo condenatório.
Nesse sentido:
“Recurso criminal. Decisão que julgou procedente denúncia por prática das condutas dos artigos 299 e 350 do Código Eleitoral. Concurso
material. Suporte probatório insuficiente para embasar condenação. Ausência dos elementos necessários para configuração dos crimes.
Provimento. ( RC 32008 Recurso Criminal, TAPERA – RS)”
“Recurso criminal. Declaração falsa em documento para fins eleitorais. Art. 350 do Código Eleitoral. Eleições 2012. Afastada a prefacial de
nulidade por cerceamento de defesa. Desnecessária a eventual declaração de nulidade do processo em face da inversão da ordem de
intimação da sentença – art. 390 do Código de Processo Penal – pois não caracterizado qualquer prejuízo ao recorrente. Alegada inserção de
informação falsa em pedido de registro de candidatura, para fins de adequação ao disposto no art. 1º, II, “i”, da Lei Complementar n. 64/90.
Evidenciado o vínculo do réu com empresa prestadora de serviço à administração municipal, em período maior do que o declarado no registro
de candidatura. Entretanto, não há prova de que tenha perdurado até data posterior ao prazo de desincompatibilização. Fato sem
potencialidade lesiva ao pleito. Atipicidade da conduta. Impossibilidade de condenação criminal com base em presunções e suspeitas. Reforma
da sentença para absolver o denunciado. Provimento. (RC 13159 RECURSO CRIMINAL)”
DIANTE DO EXPOSTO e, com base no artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE a denúncia
formulada pelo Ministério Público Eleitoral para ABSOLVER os réus da acusação ali feita.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Arvorezinha, 03 de dezembro de 2019.
Carmen Luiza Rosa Constante Barghouti
Juíza de Direito

158ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2019
A Doutora GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI, Juíza Eleitoral da 158ª Zona de Porto Alegre-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Padre Cacique, 96, Bairro
Praia de Belas, em Porto Alegre, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações
de Contas Anuais - Exercício 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do seguinte partido político:
Partido Social Liberal - PSL.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Porto Alegre-RS, 27 de novembro de 2019.
Eu, Cristina Leiria de Vasconcellos, Chefe de Cartório da 158ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI - Juíza Eleitoral
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160ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 160 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 26-87.2015.6.21.0160
REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA FÍSICA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : REJANA MARIA DAVI BECKER (ADV(S) REJANA MARIA DAVI BECKER-OAB 59296 E WERNER CANTALÍCIO
JOÃO BECKER-OAB 3950)
Vistos:
Intime-se a representada a comprovar o pagamento das parcelas 10 e 11 no prazo de 24h, sob pena de rescisão do parcelamento,
considerando o disposto no artigo 16, §4° da Resolução TRE 298/2017.
Porto Alegre, 09 de dezembro de 2019
JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 160ª ZE
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