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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0600753-50.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600753-50.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO, ANTONIO CARLOS SILVA, DANILO MATOSO MACEDO
Vistos.
Trata-se de contas não prestadas pelo Diretório Estadual do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO, relativamente ao exercício financeiro de
2018.
Nos termos do que preceitua o art. 30, inc. IV, al. "e", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem, no prazo de 3 (três) dias, sobre os documentos e informações juntados ao processo, ressaltando-se que as manifestações nos
processos de prestação de contas deverão ser acompanhadas de instrumento de mandato outorgado a advogado, nos termos do art. 31, inc.
II, da citada Resolução.
Após, retornem os autos conclusos.
Porto Alegre, 4 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES,
Relator.

Pautas
PAUTA DE JULGAMENTO - SEI
Faço público, para ciência dos interessados, que na Sessão de 17.12.2019 (terça-feira, às 17:00 horas) será julgado o seguinte processo:
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. SEI N. 294816 – Movimentação na carreira – licença de desempenho de mandato classista.
Interessado: Rodrigo de Mello Mércio.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 10.12.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Edital
EDITAL SJ/CORIP N. 032/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados os seguintes processos:
Sessão de 25.11.2019:
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1) Proc. Classe PC N. 6290 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Órgão
de Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Progressista - PP, Celso Bernardi e Otomar Oleques Vivian
(Adv(s) André Luiz Siviero OAB/RS 48.760). Decisão: “Por unanimidade, declararam, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 55-D da
Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19 e, no mérito, aprovaram as contas com ressalvas, determinando o recolhimento de R$ 30.506,85
(trinta mil, quinhentos e seis reais e oitenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do voto do relator.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PRELIMINAR. DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 55-D DA LEI 9.096/95. MÉRITO. QUITAÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS
ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO. PERCEPÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ADVINDAS DE FONTES VEDADAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488. MONTANTE
INEXPRESSIVO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído
pela Lei n. 13.831/19, que dispõe sobre a anistia de devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional impostas aos partidos
políticos, foi declarado inconstitucional por esta Corte, por instituir hipótese de incidência destoante das normas extraídas da Constituição
Federal. Dessa forma, declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo, resta impossibilitada sua aplicação ao caso concreto.
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2. Apresentação de notas fiscais, referentes ao pagamento de despesas com verbas advindas do Fundo Partidário, sem a comprovação dos
elementos constantes no art. 18 da Resolução TSE n. 23.432/14. A aludida norma estabelece que a comprovação dos gastos deve ser feita
por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, dentre outros requisitos, os quais não foram preenchidos. 3. Doações
realizadas por contribuintes ocupantes de cargo de chefia e direção, considerados autoridades pelo art. 31 da Lei n. 9.096/95, caracterizados
como fontes vedadas no período do exercício financeiro de 2015. Não obstante a inovação da Lei n. 13.488/17, a qual alterou a redação do
dispositivo, possibilitando as doações de pessoas físicas ocupantes de cargos demissíveis ad nutum, desde que filiadas ao partido político,
esta Corte já se posicionou pela irretroatividade das novas disposições legais, ainda que eventualmente mais benéficas ao prestador,
prevalecendo os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica.4. Não identificado o doador de parte dos recursos
auferidos pela agremiação partidária no exercício financeiro em análise, em dissonância com o previsto no art. 7º da Resolução TSE n.
23.432/14. Ausente a especificação do CPF ou CNPJ do doador, tornando inviável o reconhecimento da real origem do recurso.5. Falhas que
representam 1,8% dos valores arrecadados pelo partido no exercício financeiro em exame, ensejando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas. Determinado o recolhimento do montante irregular ao erário, nos
termos da norma de regência.6. Aprovação com ressalvas.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2) Proc. Classe INQ N. 2070 - Inquérito - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Crime Eleitoral - Captação Ilícita
de Sufrágio - Corrupção Ou Fraude. Procedência: Cruzaltense. Investigado(s): Kely José Longo e Nelson Jones Franklin da Silva. Decisão:
“Por unanimidade, acolheram a promoção ministerial e determinaram o arquivamento do expediente.”. Ementa: INQUÉRITO. CRIME
ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AUSENTE JUSTA CAUSA PARA A
DENÚNCIA. ACOLHIMENTO DA PROMOÇÃO MINISTERIAL. ARQUIVAMENTO.1. O inquérito policial consiste no conjunto de diligências
efetuadas com o intuito de apurar as infrações penais, bem como a respectiva autoria. Constitui fase pré-processual, instaurada com o objetivo
de fundamentar a decisão do órgão acusatório sobre a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito para o
oferecimento da denúncia.2. Inexistência de elementos para a confirmação mínima da hipótese de prática de crime eleitoral. Ausência de justa
causa para a denúncia, tal como assinalado pelo próprio dominus litis da persecução criminal.3. Acolhimento integral da promoção ministerial.
Arquivamento.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 3) Proc. Classe PC N. 8451 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Órgão
de Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Interessado(s): Avante (Adv(s) Paula Medeiros OAB/RS 70.934), Rubens Patrick da
Cruz Rebes, Alfredo Ricardo Brunetta Cardoso, Natalino Sarapio e Solange Fátima Golunski. Decisão: “Por unanimidade, declararam,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19 e, no mérito, desaprovaram as contas,
determinando o recolhimento do valor de R$ 2.430,00 ao Tesouro Nacional, bem como a suspensão do repasse de verbas do Fundo Partidário
pelo período de 11 (onze) meses, nos termos do voto do relator.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PRELIMINAR. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 55-D
DA LEI N. 9.096/95. MÉRITO. PERCEPÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
ADVINDAS DE FONTES VEDADAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17. MONTANTE EXPRESSIVO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO. 1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19, o qual dispõe sobre a anistia de
devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional impostas aos partidos políticos, foi declarado inconstitucional por esta Corte, por
instituir hipótese de incidência destoante das normas extraídas da Constituição Federal. Dessa forma, declarada incidentalmente a
inconstitucionalidade do dispositivo, resta impossibilitada sua aplicação ao caso concreto. 2. Não identificado o doador de parte dos recursos
auferidos pela agremiação partidária no exercício financeiro em análise, em dissonância com o previsto no art. 5º da Resolução TSE n.
23.432/14. A contribuição foi efetuada com o CNPJ da própria grei no âmbito regional, tornando inviável o reconhecimento da real origem do
recurso (doador originário). 3. Doações realizadas por contribuintes ocupantes de cargo de chefia e direção, considerados autoridades pelo art.
31 da lei n. 9.096/95, caracterizados como fontes vedadas. Não obstante a inovação da Lei n. 13.488/17, a qual alterou a redação do
dispositivo, possibilitando as doações de pessoas físicas ocupantes de cargos demissíveis ad nutum, desde que filiadas ao partido político,
esta Corte já se posicionou pela irretroatividade das novas disposições legais, ainda que eventualmente mais benéficas ao prestador,
prevalecendo os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica. 4. Falhas que representam 97,98% dos valores
arrecadados pelo partido no exercício financeiro em exame, comprometendo substancialmente a contabilidade e ensejando a reprovação das
contas. Determinado o recolhimento do montante irregular ao erário e a suspensão do repasse de verbas do Fundo Partidário pelo período de
onze meses. 5. Desaprovação.
Sessão de 03.12.2019:
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1) Proc. Classe PC N. 3136 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político Exercício 2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Democratas - DEM, Onyx Dornelles Lorenzoni, Domingos Alves da Cunha Filho e Enio José
H`Oerllr Meneghetti (Adv(s) Roberta Stringhini Faraco OAB/RS 81.040). Decisão: “Por unanimidade, desaprovaram as contas do DIRETÓRIO
REGIONAL do DEMOCRATAS no RIO GRANDE DO SUL, nos termos do art. 46, inc. III, da Resolução TSE n. 23.464/15, bem como pela
determinaram o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 137.820,00 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e vinte reais), acrescido da
multa de R$ 4.134,60 (quatro mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos).”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. IRREGULARIDADES RELATIVAS AO FUNDO PARTIDÁRIO.
MONTANTE EXPRESSIVO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. FIXAÇÃO DE MULTA. DESAPROVAÇÃO. Não comprovados
gastos efetuados com recursos advindos do Fundo Partidário, conforme disposto no § 2º do art. 35 da Resolução TSE n. 23.464/15. Ausente
documentação que demonstre a efetiva prestação do serviço contratado, consistente em palestras referentes à prestação de contas. Falha que
representa 13% do montante auferido no exercício financeiro, ensejando a reprovação das contas e o recolhimento do montante irregular ao
erário, nos termos da norma de regência. Aplicada, ainda, multa de 3% sobre o valor da mácula, de acordo com o previsto no art. 37, caput, da
Lei n. 9.504/97.Desaprovação.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2) Proc. Classe E.Dcl. N. PC - 17374 - Prestação de Contas - de Partido Político - Órgão de Direção
Regional - Eleições 2016. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Adv(s) Gustavo Morgental Soares
OAB/RS 71.228, Jonathan Vargas Figueiredo OAB/RS 99.590 e Rafael Morgental Soares OAB/RS 105.182). Embargado(s): Justiça Eleitoral.
Decisão: “Por unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração.”. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA OPOSIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. ALEGADA OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO. Oposição contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, sob a alegação de obscuridade, omissão e erro
material, por ausência de manifestação de ofício quanto às nulidades presentes nos atos processuais relativos aos pareceres de contas
elaborados pelo órgão técnico, por afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo eleitoral. As nulidades devem ser
alegadas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 278 do CPC, o
que não ocorreu in casu. Na espécie, não se verifica qualquer omissão, dúvida, contradição ou erro material na decisão. Inviável reconhecer
nulidade absoluta por ausência de contraditório ou ampla defesa no decorrer do processo. Configurado o inconformismo do embargante com
as conclusões do julgamento. Tentativa de reabrir a instrução probatória e eternizar a marcha processual. Rejeição.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 3) Proc. Classe RE N. 4742 - Recurso Eleitoral - Partidos Políticos - Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro. Procedência: Santo Antônio do Planalto. Recorrente(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT de Santo Antônio do Planalto
(Adv(s) Rafael Paulo Kummer OAB/RS 76.553). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso.”.
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Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.165/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.1. Recebimento de
recurso de origem não identificada, em desatendimento às disposições da Resolução TSE n. 23.464/15, a qual determina que as doações ou
contribuições devem ser realizadas por depósito em conta bancária do partido com a devida identificação do doador originário. Na espécie,
documento elaborado unilateralmente, que não supre a exigência de transparência. Irregularidade grave. Manutenção da sentença. 2. A Lei n.
13.165/15 introduziu modificações na sanção legal incidente na desaprovação das contas, passando a cominar a pena de devolução da
importância irregular, acrecida de multa de até 20%. A jurisprudência dispõe que a nova sanção deve ser aplicada nas prestações de contas
relativas ao exercício financeiro de 2016, caso dos autos.3. Sancionamento. Mantida a suspensão do Fundo Partidário e o recolhimento ao
Tesouro Nacional, acrescido de multa. Desprovimento.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 4) Proc. Classe RE N. 2593 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político de Exercício Financeiro - Exercício 2016 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: São Sebastião do Caí. Recorrente(s):
Movimento Democrático Brasileiro - Mdb de São Sebastião do Caí, Alzir Aluisio Bach e Pedro Pegoraro (Adv(s) Júnior Fernando Dutra OAB/RS
51.739). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, afastaram a preliminar e deram provimento ao recurso, para aprovar as
contas.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2016. DESAPROVAÇÃO. AFASTADA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. ART. 266 DO CÓDIGO ELEITORAL.
IRREGULARIDADE SANADA. PROVIMENTO.1. Preliminar. Afastada a nulidade da sentença. Ausente qualquer prejuízo ao recorrente,
pressuposto essencial para a declaração de nulidade.2. Constatado, pelo órgão técnico, o recebimento de recursos de origem não identificada.
Documentos juntados pelo prestador em sede recursal, com fulcro no art. 266 do Código Eleitoral. Irregularidade sanada.3. Provimento do
recurso para aprovação das contas.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 10.12.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Acórdãos
PROCESSO 0600859-12.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600859-12.2019.6.21.0000 - Tapes - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA 084 ZONA
ELEITORAL
Requisição de Eduardo Oliveira dos Santos. 084ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução
TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO:
Por unanimidade, autorizaram a requisição.

Atos da Secretaria
Edital
EDITAL SJ/CORIP/SADAP N. 24/2019
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
01/12/2019 até 07/12/2019.

Classe

Número

Relator

Data de
Autuação
02/12/2019

Partes

Recurso
Eleitoral

96-56.2018.621.0142

Desembargador
Eleitoral Gerson
Fichmann

Prestação de
Contas

060086604.2019.6.21.0000

Desembargador
Eleitoral
Roberto
Carvalho Fraga

06/12/2019

Partido
Trabalhista
Nacional – PTN
de Pelotas

Automática

Prestação de
Contas

060086519.2019.6.21.0000

Desembargador
Eleitoral
Roberto
Carvalho Fraga

06/12/2019

Partido
Trabalhista
Nacional – PTN
de Pelotas

Automática

Petição

060086434.2019.6.21.0000

Desembargador
Eleitoral Gerson
Fichmann

06/12/2019

Partido
Trabalhista
Nacional – PTN
de Pelotas

Automática

Juliana da Silva
da Silva

Tipo de
Distribuição
Automática
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Petição

060086349.2019.6.21.0000

Desembargador 06/12/2019
Eleitoral
06/12/2019
Gustavo Alberto
Gastal
Diefenthaler

Partido
Trabalhista
Nacional – PTN
de Pelotas

Automática

Mandado de
Segurança

060086264.2019.6.21.0000

Desembargador
André Luiz
Planella
Villarinho

Irton Bertoldo
Feller; Juízo
Eleitoral da 055ª
Zona

Automática

05/12/2019

Processo
0600861Administrativo 79.2019.6.21.0000

Desembargadora 04/12/2019
Marilene
Bonzanini

Habeas Corpus 060086094.2019.6.21.0000

Desembargador
Federal Carlos
Eduardo
Thompson
Flores Lenz

04/12/2019

Recurso
Eleitoral

Desembargador
André Luiz
Planella
Villarinho

03/12/2019

060000148.2019.6.21.0010

Elisandra Anita
À Presidente
Rocha; Juízo
Eleitoral da 128ª
Zona e Tribunal
Regional
Eleitoral do Rio
Grande do Sul
Henrique de
Automática
Melo Karam;
Luiz Cezar
Gonçalves Vilela;
Luiz Augusto
Mendes; Cláudio
Luiz Ávila; Juízo
Eleitoral da 092ª
Zona
Júlio Roberto
Automática
Ferreira Lopes;
Cesar Gilmar
Trojahn; Partido
Progessista – PP
de Cachoeira do
Sul

Processo
0600859Administrativo 12.2019.6.21.0000

Desembargadora 02/12/2019
Marilene
Bonzanini

Eduardo Oliveira À Presidente
dos Santos; Juízo
Eleitoral da 084ª
Zona e Tribunal
Regional
Eleitoral do Rio
Grande do Sul

Petição

Desembargador
Eleitoral Sílvio
Ronaldo Santos
de Moraes

Partido
Automática
Socialismo e
Liberdade -PSOL
de Viamão/RS;
Carlos Augusto
da Silva Lopes

060085487.2019.6.21.0000

01/12/2019

Porto Alegre, 09 de dezembro de 2019.
Ricardo Floriano de Souza,
Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual,
SADAP/CORIP
PROCESSO 0603637-86.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO: 0603637-86.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - Rio Grande do Sul
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE SOUZA DE BRITO, ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE SOUZA DE BRITO DEPUTADO ESTADUAL
EDITAL DE CITAÇÃO N. 031/2019
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(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ELEITORAL GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER, RELATOR DO
PROCESSO n. 0603637-86.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (11531) - Cargo - Deputado Estadual (11630),
EM QUE FIGURA COMO REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE SOUZA DE BRITO, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER a todos quantos o
presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos
do processo n. 0603637-86.2018.6.21.0000, Espécie: Prestação de Contas - De Candidato (11531) Cargo - Deputado Estadual (11630),
referente à omissão do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, sendo este edital para citar JOSE ALEXANDRE SOUZA DE BRITO, com
último endereço conhecido no documento de ID 4955183, tendo em vista que a tentativa de citação efetuada por Oficial de Justiça restou
frustrada, para que haja a citação do prestador de contas omisso, nos temos do art. 52, § 6º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.553/2017, para
querendo, por meio de advogado constituído nos autos, apresente manifestação no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do vigésimo dia
da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS, e se manifeste acerca do dever de
prestar contas à Justiça Eleitoral, sob pena de, permanecendo a omissão, as referidas contas serem julgadas como não prestadas, nos termos
do art. 52, § 6º, inciso VI da mesma Resolução, tudo nos termos do r. despacho exarado (ID 4318283) dos autos digitais em referência,
combinado com os art. 256 e 257, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não
possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, em cumprimento ao art. 259 do CPC e do despacho de ID 4318283, da lavra
do Exmo. Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER, Relator. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul, aos 09 dias do mês de dezembro de 2019. Eu, Tassiana Alcoforado Diniz Skrsypcsak, Analista Judiciário, o lavrei. E eu, Jefferson
Brites Gonçalves, Chefe da Seção de Processamento, o conferi e subscrevo.

Portarias
PORTARIA DG N. 101, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR os servidores SÉRGIO CASARIL, Chefe da Seção de Compras, DÓRIS MAUCH, Técnica Judiciária da Seção de Atenção à
Saúde e TAMARA FEIJÓ, Tecnica Judiciária da Seção de Inspeção e Correição, todos servidores do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para
comporem, sob a presidência do primeiro, Comissão para proceder ao exame das contas do exercício de 2019 da Seção de Almoxarifado,
conforme Processo SEI n. 0009166-60.2019.6.21.8000.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 146/2019
PROCESSO CLASSE: PC – 47-47.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
MUNICÍPIO: IJUÍ
RESPONSÁVEIS: JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA e FLÁVIO AUGUSTO DA ROSA KEGLER
ADV(s): Geordano Tambara– OAB/RS 94.020.
Juiz Eleitoral: NASSER HATEM
INTIMAÇÃO.
De Ordem, vista aos responsáveis no prazo de 3 (três) dias para apresentarem alegações finais.
Ijuí, 09 de dezembro de 2019.
SONIA HEIMANN REINKE,
Chefe de Cartório da 23ª ZE.

24ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-61.2019.6.21.0024
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS DE MAÇAMBARÁ (ADV(S) ANDRESSA GEREMIA-OAB 104261)
RESPONSÁVEL(S) : DÉCIO SILVESTRE BASTIANI DE DAVID E MILTON AUGUSTO FIORIN SOARES (ADV(S) ANDRESSA GEREMIAOAB 104261)
I - RELATÓRIO
Vistos e examinados os autos.
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Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Progressistas de Maçambará/RS, com protocolo
em 10/09/2019 (fl. 29).
Decorrido o prazo legal sem a apresentação das contas, o partido foi notificado para suprir a omissão (fl. 02-10), sendo as contas prestadas
através de Declaração de ausência de movimentação de recursos (fls. 29-30), conforme disposto no art. 28, §3º da Res. TSE n. 23.546/17,
devidamente representados por advogado.
Recebidas as contas e publicado o Edital n. 25/2019 em 25/10/2019 (fls. 40-41), o prazo legal transcorreu sem que qualquer impugnação fosse
apresentada.
Juntada aos autos manifestação da unidade técnica sobre eventual movimentação financeira nos extratos bancários, emissão de recibos de
doação ou recebimento de recursos do Fundo Partidário (fl. 43), nos moldes do artigo 45, II, III e IV, da referida Resolução.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
e aprovação das contas (fl.45).
Intimadas as partes para se manifestarem sobre os documentos e informações dos autos, o prazo decorreu in albis (fl.49).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PP de Maçambará, por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, referente ao exercício de 2018.
Referida declaração está prevista no art. 32, §4º, da Lei 9.096/95 e no art. 28, §3º, da Resolução TSE 23.546/2017, instrumento referendado
pelo Tribunal Superior Eleitoral com o fito de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise.
Primeiramente, verifico que as contas foram intempestivamente apresentadas (10/09/2019), nos termos do art. 28 da Resolução TSE
23.546/2017, o qual define a data de 30 de abril do ano subsequente como prazo limite para entrega das contas à Justiça Eleitoral, impondo a
necessidade de ressalvas à eventual aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que a presente declaração respeitou o procedimento formal trazido pela Resolução, vez que realizada através
do sistema próprio, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político, entregue fisicamente em cartório e processada na forma do art.
45 da Resolução 23.546/2017.
Não houve impugnação às presentes contas.
Conforme manifestação da unidade técnica, não foram identificados 1) movimentação financeira em contas de titularidade do partido, 2)
emissão de recibos de doação ou 3) repasses do Fundo Partidário ao Órgão Partidário em exame.
Desse modo, não havendo indícios de impropriedades e/ou irregularidades hábeis a macular as presentes contas, acolho o parecer ministerial
para declarar prestadas e aprovadas as presentes contas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO prestadas e APROVADAS as contas do PROGRESSISTAS de Maçambará, relativas ao exercício financeiro de 2018, com
fulcro no art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, com base nos fundamentos acima expostos.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO.
Após, arquivem-se.
Itaqui, 09 de dezembro de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 61/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-69.2019.6.21.0024
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
INTERESSADO(S) : LÚCIO RODRIGUES CARPES E JOÃO FELIX SILVEIRA CUNHAL (ADV(S) DELAMAR CAMPOS VARGAS-OAB 66856)
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - ITAQUI/RS (ADV(S) DELAMAR CAMPOS VARGAS-OAB 66856)
I - RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores de Itaqui, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o Edital n. 15/2019 em 16/05/2019, o prazo legal transcorreu sem apresentação de impugnações.
Em exame das contas (fls. 78-79), o analisador detectou a existência de indícios de falhas no cumprimento da legislação de regência, a saber,
1) a não observância dos meios de pagamentos de gastos partidários e 2) o recebimento de recursos de origem não identificada. Intimada a se
manifestar, a agremiação partidária permaneceu inerte (fl.85).
No parecer conclusivo (fls. 86-87), a unidade técnica apontou a persistência das falhas indicadas, opinando pela desaprovação das contas. No
mesmo sentido, o parquet eleitoral apresentou parecer pela desaprovação, considerando que o recebimento de receitas sem identificação, as
quais corresponderam a 100% do total de recursos recebidos, constitui falha grave que prejudica a confiabilidade das contas.
Em sede de defesa (fls. 104-105), o partido alegou que os gastos partidários não foram pagos através de cheque nominativo cruzado em razão
de que a conta bancária da agremiação constitui-se em conta POUPANÇA, modalidade que não permite a utilização de talões de cheque,
sendo que os gastos partidários foram pagos através de dois saques nos valores individuais de R$ 250,00, conforme comprovantes de fls. 5960.
No que se refere ao recebimento de recursos de origem não identificada, o partido afirma que a identificação dos doadores pode ser extraída
das declarações de fls. 27, 29-30 e 96 e recibos de doações de fls. 50-57.
Em manifestação sobre a defesa da agremiação partidária, a unidade técnica ratificou os termos do parecer conclusivo (fl. 109).
Aberto prazo para alegações finais, as partes restarem silentes (fl.114).
Em vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral reiterou o parecer já exarado, indicando a necessidade de devolução dos valores recebidos
de forma irregular.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. Decido.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PT de Itaqui, referente ao exercício financeiro de 2018.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como às orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, que, para as prestações de contas do exercício de 2018, estão materializadas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Os documentos elencados no art. 29 da Resolução TSE 23.546/2017 foram devidamente apresentados.
Da análise dos autos, nota-se que não houve aplicação ou recebimento de recursos do Fundo Partidário.
No que se refere ao cumprimento das normas legais e de natureza financeira, verifica-se a existência de irregularidade grave,
consubstanciada no recebimento de recursos de origem não identificada, a qual impõe a necessidade de desaprovação das contas em exame.
Conforme o parecer conclusivo elaborado pela Unidade Técnica às fls. 86-87, constataram-se as seguintes falhas, as quais analiso
individualmente:
1) Não observância dos meios de pagamento de gastos partidários
Referida matéria está disciplinada no art. 18, §4º, da Res. 23.546/2017, o qual dispõe:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...] § 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
Conforme item I, 1.a) do exame das contas (fl. 78), a agremiação declarou despesas no valor de R$ 500,00, consubstanciadas no pagamento
de multas referentes atrasos na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), realizando os pagamentos
mediante saques da conta bancária, agindo, portanto, em desacordo com a legislação eleitoral que exige a emissão de cheque nominativo
cruzado ou transação bancária que identifique o CPF do beneficiário.
Não obstante, o partido juntou aos autos os comprovantes de arrecadação das multas (fls. 59-60), sendo possível, destarte, aferir a veracidade
dos gastos declarados e conhecer os beneficiários dos recursos. Desse modo, a falha identificada caracteriza-se erro formal, não trazendo
prejuízo às contas, ressalvando-se a necessidade de adequação à legislação nos próximos exercícios financeiros.
2) Recebimento de recursos de origem não identificada
O art. 8º, §1º e 2º, da Resolução TSE 23.546/2015, dispõe que:
Art. 8ºAs doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil.
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por
depósito bancário diretamente na conta do partido político.
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas “Doações para Campanha” ou “Outros
Recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou
contribuinte, ou o CNPJ no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados.
Da análise dos autos, verifica-se que o partido declarou o recebimento de R$ 520,00, provenientes de 16 (dezesseis) contribuições (fl.27 e fls.
29-30). Conforme exame das contas e extratos bancários de fls. 35-48, nota-se que a agremiação recebeu 16 (dezesseis) créditos em sua
conta, inexistindo, a despeito da exigência legal, a identificação dos CPFs dos respectivos contribuintes nos extratos bancários.
Em defesa (fls. 104-105), o partido alegou que as origens dos recursos restaram identificadas nos documentos de fls. 27, 29-30 e 96, sendo
que as irregularidades apontadas são de natureza formal e de pequena expressão, não havendo indícios de malversação de recursos e nem
prejuízo à aprovação das contas.
Não obstante, as alegações do partido não merecem acolhimento.
As origens dos valores arrecadados pelas agremiações partidárias devem conter transparência a fim de propiciar à Justiça Eleitoral, e à própria
sociedade, a realização de uma fiscalização eficiente. Para tal fim, a norma eleitoral é clara quanto à necessidade de que as doações
recebidas sejam identificadas nos extratos bancários através do CPF do doador, sendo caracterizadas como de origem não identificada as
doações recebidas sem essa informação.
Como se observa dos autos, os documentos de fls. 27, 29-30 e 96 tratam-se de declarações unilaterais do partido, cuja apresentação não tem
a força de tornar dispensável a observância do supracitado art. 8º.
Entretanto, como mencionado no parecer conclusivo, o partido juntou aos autos 02 (dois) comprovantes de depósito, sendo que em um
deles consta o nome do depositante (fl.56) e no outro o CPF (fl.57), referentes às contribuições recebidas na data de 30/10/2018 e 10/12/2018,
totalizando R$ 100,00. Aludidos documentos, analisados em conjunto com as declarações do partido e dos respectivos recibos de doação,
permitem o conhecimento das fontes dos recursos de forma confiável, de modo que considero identificadas suas origens para os devidos
efeitos legais.
Desse modo, considero como recursos de origem não identificada o valor de R$ 420,00, constituindo-se em irregularidade grave haja vista
representar, a despeito de sua pouca expressão material, 80% do valor total arrecadado, impondo a necessidade de desaprovação das
presentes contas e de devolução da quantia considerada irregular acrescida de multa de até 20%, nos termos do caput do art. 37 da Lei
9.096/95 e do art. 49 da Res. TSE 23.546/2017, in verbis:
Art. 49 A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de
até 20% (vinte por cento).
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o
registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis
partidários.
§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o
qual será fixado pela autoridade judicial observando:
I - a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver
recebendo no momento da decisão; e
II - o valor absoluto da irregularidade detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, observando-se
que:
I - o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado pelo TSE, no momento da distribuição das cotas do Fundo
Partidário;
II - o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no
momento do repasse da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
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III - os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a
apresentação do respectivo comprovante no processo da prestação de contas em que aplicada a sanção; e
IV - inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que permita a realização do desconto previsto neste artigo, o
pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.
No que se refere à dosimetria da sanção, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a multa em 10% sobre o
valor considerado irregular, totalizando R$ 42,00. Ainda, fixo em 06 (seis) meses o prazo para desconto sobre as cotas futuras do Fundo
Partidário, caso a agremiação em exame as receba.
Ademais, deixo de aplicar a sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário, prevista nos art. 36, I, da Lei 9.096/95 e 47,
II, da Resolução TSE 23.546/2017, por entender suficiente a reprimenda já cominada e por considerá-la inócua diante da histórica inexistência
de recebimento do Fundo Partidário pelo partido em exame.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES de Itaqui, relativas ao exercício financeiro de 2018,
nos termos da Lei nº 9.096/1995 e do art. 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017, determinando:
a) O RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS VALORES RECEBIDOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA , no montante de R$
420,00;
b) O PAGAMENTO DE MULTA, na proporção de 10% sobre o montante suprarreferido, totalizando o valor de R$ 42,00, nos termos da
fundamentação;
O pagamento das sanções impostas deverá ser feito por meio de desconto das cotas do Fundo Partidário nos próximos 06 (seis) meses caso a
agremiação as receba ou, não sendo o caso, deverá ser realizado diretamente pelo órgão partidário de Itaqui, mediante 06 (seis) parcelas
iguais e mensais, incindindo atualização monetária e juros moratórios, nos termos do §1º do art. 60, da Res. TSE 23.546/2017.
Registre-se. Intimem-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores para que efetue os descontos, nos
moldes acima estabelecidos, ou comunique a inexistência de repasses (art. 49, §3º, incisos II e IV, da Resolução 23.546/2017).
Comprovada a devolução dos valores e o pagamento da multa cominada, arquivem-se os autos.
Itaqui, 09 de dezembro de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-51.2018.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ITAQUI (ADV(S) DELAMAR CAMPOS VARGAS-OAB 66856)
RESPONSÁVEL(S) : LÚCIO RODRIGUES CARPES E JOÃO FELIX SILVEIRA CUNHA (ADV(S) DELAMAR CAMPOS VARGAS-OAB 66856)
- RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores de Itaqui, referente ao exercício 2017.
Não havendo a apresentação de contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral procedeu às notificações previstas no art. 30, I, da Resolução TSE
23.546/2017 (fls. 02-06).
Em 03/09/2018, a agremiação apresentou suas contas (fls. 31-77), as quais foram recebidas por este juízo.
Publicado o Edital n. 41/2018 em 12/09/2018, o prazo legal transcorreu sem apresentação de impugnações (fl.86).
Em exame preliminar (fl. 87), a unidade técnica verificou a ausência de documentos obrigatórios arrolados no art. 29 da Resolução
23.464/2015. Intimados, houve complementação da documentação pelas partes (fl.91-93).
Em exame das contas (fls.97-99), o analisador detectou a existência de indícios de irregularidades e impropriedade. Intimado, houve
manifestação do partido em relação às falhas indicadas (fls.106-117).
No parecer conclusivo (fl. 118/119), a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas haja vista a existência de
irregularidade na prestação de contas e a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores recebidos em desacordo com a
legislação eleitoral.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer também concluindo pela aprovação com ressalvas, entendendo que a
falha apontada no parecer conclusivo trata-se de irregularidade formal e material de pequena expressão, não comprometendo a integralidade
das contas. (fl. 122).
Citadas as partes para defesa, o partido manifestou-se à fl. 129, juntando aos autos a Guia de Recolhimento da União no valor de R$ 91,32,
comprovando o recolhimento dos valores recebidos irregularmente.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores de Itaqui, referente ao exercício de 2017.
Preliminarmente, dispenso a abertura de vista às partes para alegações finais considerando o parecer conclusivo da unidade técnica e do
Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas com ressalvas e a inexistência de produção de provas pelas partes em sede de defesa.
Passo à análise do mérito.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como às orientações do Tribunal Superior Eleitoral que, para as prestações
de contas do exercício de 2017, estão dispostas nas Resoluções TSE nº 23.464/2015 e 23.546/2017.
Dos documentos acostados, verifica-se a inexistência de recebimento 1) de recursos do Fundo Partidário e 2) de recursos de fontes vedadas.
O Parecer Conclusivo indicou a ocorrência de impropriedade nas presentes contas, qual seja, a não observância dos meios de pagamentos de
gastos partidários. Referida matéria está disciplinada no art. 18, §4º, da Res. 23.464/2015, o qual dispõe:
"Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...] § 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19."
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Conforme item 2.a do Relatório de Exame (fl.118 verso), o partido em exame realizou o pagamento de suas despesas mediante saque, agindo,
portanto, em desacordo com a legislação eleitoral que busca imprimir transparência e confiabilidade às contas.
Não obstante, o partido juntou aos autos os documentos fiscais comprobatórios de todas as despesas efetuadas, sendo possível, destarte,
aferir a veracidade dos gastos declarados e conhecer os beneficiários dos recursos. Desse modo, a falha identificada caracteriza-se erro
formal, não trazendo prejuízo à aprovação das contas, ressalvando-se a impropriedade apontada a fim de que a agremiação adeque-se à
legislação nos próximos exercícios financeiros.
Conforme o parecer conclusivo elaborado pela Unidade Técnica às fls. 118-119, constataram-se as seguintes irregularidades: a) apresentação
extemporânea das contas; b) Receita não identificada nos extratos bancários. Passa-se à análise individual das irregularidades:
1 - Apresentação extemporaneamente
O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do
ano subsequente, conforme o art. 28 da Res. 23546/2017. Observa-se que a apresentação das contas pelo diretório municipal ocorreu
extemporaneamente em 03/09/2018 (fl. n.31).
2 - Receita não identificada nos extratos bancários
O exame das contas apontou o recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$ 91,32, conforme tabela de fl. 119.
Conforme se nota, os créditos bancários foram realizados sob a forma de “Créditos Bancários”, inexistindo a identificação do doador por meio
de CNPJ ou CPF nos extratos bancários apresentados.
O art.8º, §2º, da Resolução TSE n.23.464/2015, dispõe que:
Art. 8º, § 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas “Doações para Campanha” ou “Outros Recursos”,
conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte, ou
o CNPJ no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados.
Em manifestação às fls.106-117, o órgão partidário municipal juntou documentos emitidos pela direção nacional do Partido dos Trabalhadores
na busca de comprovação dos recursos recebidos, salienta-se que para fins de comprovação de transferências intrapartidárias o documento
bancário não poder ser substituído por documento declaratório de repasses.
Emitido o parecer conclusivo pela unidade técnica (fl.118-119), em nova manifestação a Direção Municipal do Partido dos Trabalhadores juntou
aos autos a Guia de Recebimento da União no valor de R$ 91,32 (fl.130), sanando a irregularidade dos valores recebidos em desacordo com
legislação eleitoral.
Desse modo, considerando as razões supramencionadas e não havendo impropriedades e/ou irregularidades hábeis a macular as presentes
contas, a aprovação é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO APROVADA COM RESSALVAS a prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores de Itaqui/RS, relativas ao
exercício de 2017, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE 23.546/17, ante os fundamentos acima mencionados.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se as partes por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Itaqui, 09 de dezembro de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 3-25.2019.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
INTERESSADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, MARCELO GUIMARÃES PETRINI E GOMERCINDO DOS SANTOS
(ADV(S) ISMAR GOMIDES JUNIOR-OAB 37907), CLOVIS ANTONIO RAVAROTTO CORREA
Vistos.
Considerando que o parecer conclusivo e o parecer do Ministério Público Eleitoral identificaram irregularidade nas presentes contas,
determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, nos termos do art. 38 da
Resolução TSE 23.546/2017.
Em seguida, retornem os autos conclusos.
Itaqui, 09 de dezembro de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 164/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-94.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Cambará do Sul
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PP CAMBARÁ DO SUL (ADV(S) JOÃO ITAMAR DA SILVA-OAB 61448)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIS SILVA DE ANDRADE E JOÃO ITAMAR DA SILVA (ADV(S) JOÃO ITAMAR DA SILVA-OAB 61448)
Vistos.
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Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que se manifestem acerca do Exame da Prestação de Contas, no prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017.
D. L.
São Francisco de Paula, 10 de dezembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

71ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 062/2019
PROCESSO CLASSE: AP – 60-96.2019.6.21.0071
AÇÃO PENAL – ARTIGOS 289 E 290 DO CÓDIGO ELEITORAL – CRIME ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Gravataí-RS
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : ALEXSANDRO DE SOUZA, ANDRÉ LUIS DOS SANTOS, ANDRE LUIZ DOS SANTOS MACHADO, ANDREA LOPES SOARES,
BEATRIZ BECKER, CECÍLIA IZABEL MACHADO LOPES, CLEOMAR PERES MARTINS, DECIO MACHADO, DENISE SANTOS VIEWEGER,
GESSI SANTOS VIEWEGER, GILBERTO PHILIPPSEN, IVANIR SILVEIRA PHILIPPSEN, LUCIANO JAQUES RODRIGUES, NOELY SANTOS
DA SILVA, PAULO ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, PAULO SÉRGIO DE CARVALHO GROSS, RODRIGO BARRETO DA COSTA, SELVA
TANIRA MACHADO ORTIZ (ADV(S) RODRIGO NOGUEIRA MACHADO -OAB/RS 55.250 E CLARICE BRESLER ANTONELLO – OAB/RS
75.662)
Vistos.
Considerando restar o mandado de intimação da testemunha de acusação, Álvaro Mirovski cumprido negativo, conforme certidão à fl. 159, dêse vista ao Ministério Público para informar novo endereço.
De outra parte, com relação a testemunha de defesa Márcio Matos da Cunha, que também restou cumprido negativo, conforme certidão à fl.
161 que salienta que o mesmo está residindo em Portugal, intime-se a Defesa para se manifestar com relação ao mesmo.
Intimem-se.
Gravataí, 27 de novembro de 2019
VANESSA OSANAI KRÁS BORGES
Juíza Eleitoral Substituta da 071ª ZE

72ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 27/2019 - 72ª ZE/RS
A Exma. Juíza Eleitoral, Dra. Andréa Marodin Ferreira Hofmeister, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 019601,
aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento n. 019618 do SEI, faz saber, a quem possa interessar,
que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se
não houver oposição, a 72ª Zona Eleitoral eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração. Os interessados, no
prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição,
com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação Documental.
Viamão, 09/12/2019
Andrea Marodin Ferreira Hofmeister
Juíza Eleitoral da 72ª ZE

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 87/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-49.2017.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUIZ ELEITORAL: TIAGO TWEEDIE LUIZ
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : CLAUDIO GIACOMINI E SERGIO GILBERTO DIENSTMANN (ADV(S) GUTIERRES PEDRINE VIEIRA-OAB 94423),
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) SIOMARA GATELLI BAZANA-OAB 55049 E TANIA CLENICE
SZORTYKA GOMES-OAB 49659)
Vistos.
À Advocacia-Geral da União para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito.
Dil. Legais.
São Leopoldo, 09 de dezembro de 2019
TIAGO TWEEDIE LUIZ
Juiz Eleitoral da 073ª ZE
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76ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 05 dias do mês de dezembro do ano de 2019, a 076ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos n.
017/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul de 03/10/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos, por meio de trituração nas
dependências da empresa DNC Comércio de Papel Ltda., CNPJ nº 92.498.133/0001-80, situada na rua Taiti, 370, bairro Vicentina, no
município de São Leopoldo/RS.
Alexandre Kosby Boeira, Juiz Eleitoral.
Angela Hartmann Schneider Menezes, Chefe de Cartório.
Rosane Flores Feijó, Auxiliar de Cartório.

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 410/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-50.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Caiçara
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (ADV(S) THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO CEOLIN-OAB 104.635B)
RESPONSÁVEL(S) : VELCI PERLIN E EGIDIO BISELO (ADV(S) THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO CEOLIN-OAB 104.635B)
Vistos.
Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 10 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

104ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 12/2019 - 104ª ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor Doutor João Regert, Juiz Eleitoral da 104ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais, e, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 0190652, aprovada pela Comissão Permanente
de Avaliação Documental, conforme documento n. 0190763, do Sistema Eletrônico de Informações - SEI do TRE-RS, FAZ SABER, a quem
possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, se não houver oposição, a 104ª Zona Eleitoral eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Arroio do Meio-RS, 09 de dezembro de 2019.
JOÃO REGERT,
Juiz Eleitoral.

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 201/2019
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo nº PC 107-84.2018.6.21.0110 - Protocolo 36.648/2018
Natureza: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2017
Partido: Órgão Definitivo Municipal de Imbé do PSDB – Partido da Social Democracia
Brasileira (45)
Responsáveis: Volnei Freitas de Mattos (Presidente 2017-2019) e Nelsa Teixeira Dias
(Tesoureiro 2017-2019), Darcy Luciano Dias (Presidente2015-2017) e Volnei Freitas de
Mattos (Tesoureiro2015-2017).
Advogado: Egidio Matiello- OAB/RS 27.725
De ordem da Exma. Juíza Eleitoral, MM. Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer, intimem-se as partes e o advogado para, no prazo de 15
(quinze) dias, providenciarem o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no
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Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN). Tramandaí, 9 de dezembro de 2019. Hildegard
Hartfelder Krey, Analista Judiciária – Chefe de Cartório Substituto.

114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600012-21.2019.6.21.0158 / 114ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE RS
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PSL PORTO ALEGRE
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
R.h.
Tendo em vista o Exame Preliminar das contas partidárias realizado pelo cartório, intime-se a agremiação e seus responsáveis, na forma do §
3º, art. 34 da Res. TSE nº 23.546/2017, a fim de complementarem a documentação exigida no art. 29 da Resolução citada, no prazo de 20
(vinte) dias.
Diligências legais.
Porto Alegre, 10 de dezembro de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral

115ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 115ªZE/RS
Classe AP – Processo N. 1-73.2019.6.21.0115
Réus: Alicia Terezinha Frare da Silva e Gerson dos Santos Amaral – Adv. Jader Amador dos Santos Farias OAB/RS 15.619; Djenifer Cristina
de Souza OAB/RS 80.971 e Maritânia Lúcia Dallagnol OAB/RS 25.419.
Autor: Ministério Público
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra Alicia Terezinha Frare da Silva e Gerson dos Santos Amaral, ambos qualificados na
exordial, imputando-lhes os seguintes fatos delituosos (fs. 2-3):
FATO 1 – DIVULGAÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS EM PROPAGANDA ELEITORAL.
Na data de 2 de outubro de 2018, próximo das 13h10min, na Rua Felisberta Ribas Aparecida, em Santa Bárbara do Sul/RS, os denunciados,
em comunhão de esforços e conjugação de vontades, entre si e com a adolescente infratora Djandara Bia Frare Amaral, divulgaram na
propaganda eleitoral fatos que sabiam inverídicos, em relação a partido e candidato, os quais eram capazes de exercer influência perante o
eleitorado.
Na oportunidade, os denunciados e a adolescente dirigiram-se à rua Felisberta Ribas, portando consigo diversos kits de propaganda eleitoral
impressa, constituídos de folders e volantes (“santinhos”) contendo indicações para voto na coligação “O Rio Grande Feliz de Novo”,
apresentando os candidatos a deputado federal Marco Maia (número 1314) e estadual Tortelli (número 13030), em meio aos quais havia
menção ao candidato a Presidente da República como sendo “Luís Inácio Lula da Silva”, além da fotografia do ex-Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva, acompanhado do numeral 13 (fl. 39).
De posse do referido material de propaganda, os denunciados e a adolescente trataram de colocar “santinhos” e folders em caixas de correio
ao longo da referida via pública, tanto nos imóveis ao lado esquerdo quanto nos imóveis do lado direito, a fim de que fossem vistos pelos
eleitores que lá residiam ou que por lá passavam.
Ao fazê-lo, os denunciados tinham a intenção de fazer o eleitorado crer que o candidato do Partido dos Trabalhadores (identificado, para fins
eleitorais, pelo numeral 13) e bem assim da Coligação “O Povo Feliz de Novo” (PT, PC do B, PROS), ao cargo de Presidente da República era
Luiz Inácio Lula da Silva, quando, em verdade, era Fernando Haddad.
Sabidamente, depois do indeferimento do pedido de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, consolidou-se o nome de Fernando Haddad
como candidato ao referido cargo, vide lista divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral na edição nº 188/2018 do Diário da Justiça Eletrônico do
TSE, de 19 de setembro de 2108 (fls. 11/13 do IP 342/2018/150726/A).
A denunciada Alicia e a adolescente foram flagradas por agentes da Brigada Militar, os quais prenderam a primeira e procederam à apreensão
de 173 (cento e setenta e três) kits de propaganda (fl. 6).
FATO 2 – CORRUPÇÃO DE MENOR.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local antes descritas, os denunciados, em comunhão de esforços e conjunção de vontades,
corromperam e facilitaram a corrupção da vítima Djandara Bia Frare Amaral, menor de 18 anos, filha do denunciado GERSON e irmã da
denunciada ALICIA, com ela praticando a infração penal descrita supra.
Na ocasião, os denunciados envidaram esforços para que Djandara fosse com eles até o referido local e, conferindo a ela kits de propaganda
eleitoral, fizeram com que ela divulgasse peças com fatos inverídicos, relativamente ao cargo de Presidente da República Partido dos
Trabalhadores (13) e bem assim da Coligação “O Povo Feliz de Novo” (PT, PC do B, PROS).
A vítima nasceu em 21/12/2004 (fl. 9).
A denúncia foi recebida em 18/02/2019 (fl. 6).
Os réus foram citados pessoalmente (fls. 107-108).
Sobreveio resposta à acusação por defensor constituído, na qual foram suscitadas preliminares, postulou-se a absolvição sumária dos réus e
foi oferecido rol de testemunhas (fls. 113-125).
Autos conclusos para exame da defesa.
É o relatório.
O artigo 394, §4º, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.719/08, impõe a aplicação da fase inicial dos
artigos 395 a 398 do CPP a todos os procedimentos penais, o que abrange o procedimento de apuração dos Crimes Eleitorais tal como
previsto no Código Eleitoral
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As questões preliminares arguidas na peça defensiva se referem, na verdade, a aspectos secundários da denúncia e do procedimento
investigativo, restando superados pela defesa de mérito.
Assiste razão à defesa técnica ao postular a absolvição sumária dos réus, sendo desnecessária a abertura da fase instrutória para que seja
constatada a macroscópica falta de tipicidade penal dos fatos denunciados.
O artigo 323 do Código Eleitoral tem a seguinte redação:
Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante
o eleitorado:
Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.
Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.
O contexto normativo do tipo penal coloca-o na posição anterior aos crimes de calúnia, injúria e difamação na propaganda eleitoral (arts. 324,
325, 326), contendo na sequência também a nova figura da denunciação caluniosa eleitoral (art. 326-A).
Essa figura criminal, como visto, destina-se a impedir que o responsável pela propaganda eleitoral utilize-a como veículo de informações
sabidamente inverídicas a respeito de candidato ou partido e que tenham potencialidade de influência nos eleitores que a receberem.
Trata-se de um tipo penal destinado ao controle do conteúdo da propaganda eleitoral para impedir que a sua elaboração abranja mensagens
inverídicas e relevantes.
Nélson Hungria, ao se referir ao tipo objetivo desse crime, afirmava que ele abarca
(…) a divulgação, ainda quando não difamatória ou injuriosa, de fatos inverídicos, capazes de influência perante o eleitorado (fato que passou
a ser incriminado após o famoso canard espalhado acerca de uma suposta frase sobre votos de 'marmiteiros' , atribuída a um candidato à
Presidência da República) (Os Crimes Eleitorais, apud Francisco de Assis Vieira Sanseverino, Direito Eleitoral, 3ed., p. 275).
No caso dos autos a acusação está voltada contra simples militantes partidários que estavam distribuindo panfletos de propaganda eleitoral
adredemente elaborados pelos candidatos aos cargos do Poder Legislativo – candidatos identificados no material impresso, que contava com a
informação da origem e da responsabilidade pela autoria da propaganda, tal como exigido pela legislação pertinente (fl. 45).
Ou seja, a conduta nuclear do tipo penal não estava sendo praticada pelos acusados, pois o material de propaganda já tinha sido elaborado
para distribuição por terceiros, cabos eleitorais, militantes e simpatizantes. A mensagem da propaganda em si estava pronta, tudo sem que os
distribuidores do material tivessem qualquer ingerência sobre os fatos nela divulgados.
Não bastasse a necessidade de se distinguir, já no nível da tipicidade, entre quem é responsável pelo conteúdo da propaganda eleitoral e
quem simplesmente distribui propaganda eleitoral pronta feita por outra pessoa, ainda se verifica a absoluta falta de idoneidade do material
para atingir o bem jurídico-penal tutelado pela norma proibitiva.
Como bem ressaltou a defesa técnica, a propaganda apreendida visava principalmente à divulgação dos candidatos ao Poder Legislativo,
respectivamente “Tortelli” para deputado estadual e “Marco Maia” para deputado federal. São as efígies e os números desses candidatos que
aparecem com todo o destaque necessário no material de propaganda, tanto no folheto quanto nos cartões (fl. 45, frente e verso). As demais
candidaturas – presidente da república, senadores e governador – estão mencionadas somente no rodapé da propaganda de maior destaque
(fl. 45, frente) e no rodapé e no verso dos cartões (fl. 45, verso).
A menção no rodapé do panfleto ao número “13” (fl. 45, frente) não contém propaganda da candidatura de Luís Inácio “Lula” da Silva à
Presidência da República. Basta uma leitura atenta do panfleto, pois ali consta a seguinte expressão “Presidente HADDAD É LULA vice
MANUELA D’ÁVILA”. Ou seja: a indicação da candidatura à Presidência da República está correta, pois o sobrenome do candidato “Haddad” e
que está após a expressão “Presidente” e vem antes da expressão “é Lula”. A coligação partidária tão somente se utilizou da popularidade do
ex-presidente não como candidato, mas sim como principal apoiador do candidato à Presidência da República.
Somente nos impressos menores, no formato de cartões de visita (fl. 45, verso), é que existe a identificação de “Lula” como o candidato à
presidência da república pelo PT com o número 13.
Essa discrepância certamente deve ser atribuída aos diferentes momentos em que houve a confecção de tais impressos, dado que a validade
da candidatura “Lula” veio a ser rejeitada no TSE após o início da campanha eleitoral.
De qualquer maneira, o nome do ex-presidente “Lula” lançado num impresso eleitoral não era algo relevante para gerar confusão no eleitorado
daquela eleição no momento em que houve a apreensão da propaganda, pois o tema já havia sido definido no TSE. Além disso, a discussão
acerca da validade daquela candidatura gerou um grande imbróglio jurídico acompanhado por todo o país, com divulgação ampla tanto na
imprensa quanto na propaganda eleitoral propriamente dita.
Mais importante ainda, o uso de urnas eletrônicas com a foto e nome dos candidatos homologados e deferidos pelo TSE é algo que sepulta
definitivamente a possibilidade da influência desses panfletos sobre os eleitores: ninguém poderia ser iludido no dia da eleição com pretensão
de votar na candidatura de “Lula”, pois isso simplesmente não lhe seria proposto pela própria máquina de votação, a qual estamparia o nome e
a efígie de “Haddad” no momento de computar a escolha do eleitor para o cargo de presidente da república.
Em resumo: a) os réus apenas distribuíam material impresso de propaganda feito por candidatos devidamente identificados; b) a menção de
parte desse material de propaganda à candidatura presidencial de “Lula” se mostrava inócua para gerar ilusão ou confusão significativa nos
eleitores do pleito vindouro, diante da notoriedade da substituição do candidato após a decisão do TSE.
Resulta o juízo conclusivo na manifesta atipicidade da conduta penal eleitoral atribuída aos réus e na inidoneidade absoluta do meio
empregado para atingir o bem jurídico tutelado pela norma.
Trago à colação aresto do Supremo Tribunal Federal que examinou o crime do art. 323 do Código Eleitoral e concluiu pela atipicidade da
conduta que não tem idoneidade para afetar o eleitorado:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Notitia criminis. Parlamentar. Deputado federal. Crime eleitoral. Divulgação de fatos inverídicos. Art.
323 do Código Eleitoral. Capacidade de influenciar o eleitorado. Inexistência. Falta de elemento objetivo do tipo. Atipicidade reconhecida pelo
Procurador-Geral da República. Arquivamento determinado. Determina-se arquivamento de representação ou notícia-crime para apuração de
delito de divulgação de fatos inverídicos em propaganda eleitoral, quando lhes falte capacidade objetiva de influenciar o eleitorado. (Pet 4420,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL02348-02 PP-00239 RT v. 98, n. 883, 2009, p. 517-521)
E tal fato fora imputado ao candidato responsável pela propaganda supostamente inverídica que fora veiculada no horário eleitoral gratuito, o
que também confirma a delimitação do círculo de potenciais sujeitos ativos do tipo delituoso em comento.
Como o crime de corrupção de menores é uma figura penal acessória e dependente de que se concretize uma “infração penal” em concurso
entre os adultos e os adolescentes, a falta de tipicidade do crime eleitoral arrasta consigo a tipicidade desse segundo fato delituoso narrado na
denúncia.
Dispositivo.
Do exposto, absolvo sumariamente os réus em razão da manifesta atipicidade penal dos fatos denunciados, na forma do artigo 397, inciso III,
do CPP.
P.R.I.
Transitada em julgado, arquive-se com baixa.
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Panambi, 27 de novembro de 2019.
Fabiano Zolet Bau
Juiz Eleitoral.

120ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2019 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 12-24.2018.6.21.0120
Partido: Partido Social Democrático de Horizontina-RS
ADV.: Eliane Lukashik – OAB/RS 73551
Responsáveis: Dener Eduardo Klaesener e Samara de Deus Hinterholz
ADV.: Eliane Lukashik – OAB/RS 73551
Exequente: União
Vistos.
Oficie-se ao Banco do Brasil para que promova o recolhimento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à União e o comprove nos autos, conforme art.
773-C, §5º, II, da CNJE.
Intime-se a agremiação executada através de nota de expediente dirigida a seu procurador constituído nos autos e veiculada via DEJERS.
Após a comprovação do recolhimento pela instituição bancária, remetam-se os autos novamente à Procuradoria Seccional da União, para que
se manifeste:
a) acerca do prosseguimento do cumprimento de sentença e das eventuais medidas executivas que entender cabíveis, diante da insuficiência
do valor recolhido para saldar o débito objeto deste feito;
b) a respeito do Termo de Acordo de Parcelamento das fls. 95-103.
Cumpra-se.
Em 10/ 12 /2019.
Danilo José Schneider Júnior
Juiz Eleitoral.

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 163/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 510-67.2016.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE CANDIDATO – 2016- Eleições – Eleições Proporcional – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTES E ADVOGADOS:
Candidato(s): ZILMAR BASTOS JUNIOR (Adv. Rafael Bortoluzzi OAB/RS 63.328)
Exequente(s): UNIÃO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas em fase de cumprimento de sentença promovida pela União em face do candidato ZILMAR BASTOS, tendo
em vista sua condenação, por sentença, na devolução de valores recebidos de origem não identificada.
Posteriormente, houve homologação do acordo de parcelamento celebrando entre as partes. A União requereu a extinção do cumprimento de
sentença informando o integral cumprimento do acordo pelo executado.
É o breve relatório. DECIDO.
Isto posto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 924, II, do NCPC, tendo em vista a satisfação da obrigação pela
candidata executada.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Passo Fundo, 08 de dezembro de 2019.
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 161/2019 - 134ª ZE/RS
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS)
PROTOCOLO: 23.295/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS:
Partido(s) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.
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Responsável(s) : JOSÉ FRANCISCO NUNES e DANIEL ROGÉRIO DORNELES (Adv(s) OTAVIANO DORNELES PEREIRA-OAB OAB/RS
28.828)
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E PARECER CONCLUSIVO
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995 e a Resolução TSE n. 23.546/2017, realizado o exame preliminar nos termos do art. 34,
apresenta-se a manifestação sobre o exame da prestação de contas do partido acima nominado, nos termos do art. 35, todos da citada
Resolução:
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira.
Aplicados os procedimentos técnicos de exame, mediante as peças e documentos apresentados, informando como receita anual de exercícios
anteriores o valor de R$ 950,08 e como despesa anual o valor de R$190,00, restando um superávit anual de R$760,08, não há indícios de
falhas no cumprimento das normas legais e de natureza financeira.
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Conforme documentação apresentada, além de consultas ao site do Tribunal Superior Eleitoral e ao sistema PRESTCON, não há indícios de
aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada.
Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, não foram observadas receitas de origem não
identificada ou recursos de fontes vedadas.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários.
Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a conformidade
entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários e gastos informados pelo partido.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
Na análise da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096/95 quanto à utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário
verificou-se que, conforme documentação apresentada e consulta ao sistema PRESTCON e site do TSE, não houve aplicação ou recebimento
de recursos oriundos do Fundo Partidário.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos.
Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, com base nas características qualitativas das informações prestadas
pela agremiação partidária, utilizando-se atributos de relevância e materialidade, não restaram falhas referentes às despesas apontadas nos
itens “I” e “VI” deste exame.
Diante do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas, com base no inciso I,
parágrafo 1º do art. 46 da Resolução TSE n.23.545/2017.
À consideração superior.
Canoas, 10 de Dezembro de 2019.
Jessica Baldazzare Ventura
Requisitada – 134ª Zona Eleitoral

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 144/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-85.2016.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Requerimento - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -PSB (ADV(S) ANTONIO CARLOS SILVA DE RAMOS-OAB 33550 E VANIR DE
MATTOS-OAB 32.692)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO LEAL COUGO E VANILSON PUDELL
Vistos.
Trata-se de execução de sentença ajuizada pela Advocacia Geral da União contra o Partido Socialista Brasileiro - PSB do município de
Bagé/RS mediante acordo de parcelamento devidamente homologado por este juízo na decisão de fls. 267-268.
Nas fls. 279-281 a Advocacia Geral da União confirmou a quitação integral da dívida, objeto da presente execução.
É o brevíssimo relatório.
Diante da satisfação da dívida, impõe-se a extinção do processo.
Destarte, julgo extinta a execução de sentença contra o Partido Socialista Brasileiro - PSB do município de Bagé/RS, nos termos do art. 924, II,
do Código de Processo Civil.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se.
Diligências legais.
Bagé, 09 de dezembro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
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160ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 009/2019
O Doutor JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS, Juiz Eleitoral da 160ª 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 Avenida padre Cacique, 96,
em Porto Alegre, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 15, da Resolução TSE n. 21.841/2004,
para conhecimento e eventuais impugnações, as Prestações de Contas do Partido da República PR, referentes aos exercícios 2006 bem como
o Balanço Patrimonial do referido exercício.
PRAZO: 5 (cinco) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume.
Porto Alegre, 09 de dezembro de 2019.
Eu, Michelle Dornelles D’Agostini, Chefe de Cartório da 160 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSE LUIZ JOHN DOS SANTOS,
Juiz Eleitoral.

172ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019, a 172ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n.
027/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 07/08/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos, por meio de trituração nas
dependências da empresa DNC Comércio de Papel Ltda., CNPJ nº 92498133/0001-80, situada na rua Taiti, 370, bairro Vicentina, no município
de São Leopoldo/RS.
Marcos Braga Salgado Martins,
Juiz Eleitoral.
Denise Quevedo Ribeiro Neumann,
Chefe de Cartório.

173ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 013/2019
PRAZO: 30 dias
A Doutora VALÉRIA EUGÊNIA NEVES WILLHELM, Juíza Eleitoral da 173ª Zona de Gravataí-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Angelino Loranzi, 253,
bairro Dom João Becker, em Gravataí, INTIMAR
JOÃO DIRCEU SANTOS DOS SANTOS, Inscrição Eleitoral n. 045272620400;
OBJETO: Sentença que condenou o réu pela prática do art. 353, do Código Eleitoral, a 1 (um) ano de reclusão e multa, com substituição da
pena privativa de liberdade a prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, mais pena de multa
estabelecida em 7 dias/multa, sendo o valor unitário de 1/30 do valor do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, no Processo Ação
Penal nº 34-54.2017.6.21.0173.
PRAZO: 30 dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Gravataí-RS, 9 de dezembro de 2019.
Eu, Márcia Veronique da Rocha Lahude, Chefe de Cartório da 173ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
VALÉRIA EUGÊNIA NEVES WILLHELM,
Juíza Eleitoral.
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Anexo I

Listagem de Eliminação de Documentos

72ª Zona Eleitoral

Código de
Classificação

Assunto/Documento

6000-7.04

Comprovante de comparecimento

6000-7.02

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

2012-20142016

Descarte permitido pela regra R17

37.578

Comunicado de Comissão Provisória de Partido
Político

2014

Descarte permitido pela regra R09

3

6000-7.02

Comunicação de Compossição de Diretório
Municipal/Comissão Executiva de Partido
Político

2014

Descarte permitido pela regra R09

4

6000-7.02

Comunicação de Delegados Credenciados

2014

Descarte permitido pela regra R09

10

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
Falecimentos/Conscrito/Condenação
Criminal/Interdição Civil

2013

Descarte permitido pela regra R04

136

6000-7.02

Documento referente a postagem de
correspondência, material e patrimônio

2017

Descarte permitido pela regra R12

61

6000-7.01

Formulários de cadastro do eleitor para votar em
Trânsito

2014

Descarte permitido pela regra R09

25

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2014

Descarte permitido pela regra R09

3.752

6000-7.02

Requerimento de cadastramento de senha no
Filiaweb

2014

Descarte permitido pela regra R09

38

6000-7.01

Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAEs)

2014

Descarte permitido pela regra R09

3.752

6000-7.01

Requerimentos de reimpressão de título eleitoral

2014

Descarte permitido pela regra R09

2

Viamão, 09/12/2019

Rodrigo Rosa da Silva
Chefe de Cartório da 72ª ZE

*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

