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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 31/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 12.03.2019 (terça-feira, às 19:00 horas):
Relatora: Marilene Bonzanini 1)Proc. Classe RE N. 2302 - Recurso Eleitoral - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Abuso - de Poder
Econômico - de Poder Político / Autoridade - Captação Ilícita de Sufrágio - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Pedido de Cassação de Diploma Pedido de Declaração de Inelegibilidade - Improcedente. Procedência: Butiá. Recorrente(s): Coligação Construindo Um Novo Caminho (PP PSB - PSDB - PMDB - PR - Rede) (Adv(s) Eduarda Medeiros-OAB OAB/RS 99.061, Leonardo Zanini Olveira-OAB OAB/RS 98.766 e Marcelo
Rodrigues Lopes-OAB OAB/RS 51.414). Recorrido(s): Daniel Pereira de Almeida, Luís Ricardo dos Santos Vieira e Coligação Frente Ampla
(PT - PPS - PRB - PDT - PSD) (Adv(s) Edson Luis Kossmann-OAB OAB/RS 47.301, Ian Cunha Angeli-OAB OAB/RS 86.860, Maritânia Lúcia
Dallagnol-OAB OAB/RS 25.419, Oldemar José Meneghini Bueno-OAB OAB/RS 30.847, Rafaela Martins Russi-OAB OAB/RS 89.929, Rhinalia
Almeida Florisbal-OAB OAB/RS 96.475 e Vinícius Ribeiro da Luz-OAB OAB/RS 103.975).
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe RE N. 35277 - Recurso Eleitoral - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea / Antecipada - Abuso - de Poder Político / Autoridade - de Poder Econômico - Pedido de
Aplicação de Multa - Pedido de Declaração de Inelegibilidade - Improcedente. Procedência: Canoas. Recorrente(s): Coligação Por Uma
Canoas de Verdade (PMN - PTB - PSDC - Pen - PT do B - Rede - Sd - PRTB - PRP - PMDB - PR - PSC) e Luiz Carlos Ghiorzzi Busato (Adv(s)
Mariana Steinmetz-OAB OAB/RS 91.425, Mariluz Costa-OAB OAB/RS 103.396, Milton Cava Corrêa-OAB OAB/RS 33.654 e Paulo Renato
Gomes Moraes-OAB OAB/RS 9.150). Recorrido(s): Jairo Jorge da Silva e Mario Luis Cardoso (Adv(s) João Rodrigo da Luz-OAB OAB/RS
97.583 e Lúcia Liebling Kopittke-OAB OAB/RS 14.201), Lúcia Elisabeth Colombo Silveira (Adv(s) João Rodrigo da Luz-OAB OAB/RS 97.583,
Lúcia Liebling Kopittke-OAB OAB/RS 14.201 e Marcos Dewitt Weingartner-OAB OAB/RS 52.761), Coligação Bom - Bloco do Orgulho Municipal
- Canoas (PRB - PT - PDT - PP - PSB - PCdoB - Pros - PPS - Sd - PV - PTC - PTN - PHS - PSD).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 01.03.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 116-90.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 303422015
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
Interessado(s): ALTAIR ALVES PEREIRA e JUCIMAR MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA (Adv(s) Diego Rodrigues Muniz OAB/RS 88.122),
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Vistos.
Intimados os responsáveis partidários para o oferecimento de defesa e regularização da representação processual da grei, o prazo concedido
transcorreu sem manifestação (fl. 331).
Declaro encerrada a instrução processual e determino a intimação dos prestadores, mediante publicação no DEJERS, para apresentação de
alegações finais, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2422-66.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 420582014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Executado(s):
THAIS DAMIN DE MORAES, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 1288
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(Adv(s) João Affonso da Camara Canto OAB/RS 12.393 e Lieverson Luiz Perin OAB/RS 49.740) Exeqüente(s):
UNIÃO - ADVOCACIA
GERAL DA UNIÃO Vistos.
A UNIÃO, representada pela Advocacia-Geral da União, informa o valor atualizado do débito e requer, por não terem sido encontrados bens
penhoráveis da executada, a suspensão da execução, de acordo com o art. 921, § 1º, do CPC. Postula ainda que, sendo deferida a
suspensão, seja o ente intimado antes de expirar o prazo suspensivo de um ano (fl. 154). Diante da petição da exequente, com a apresentação
do demonstrativo de cálculo, oficie-se a SERASA Experian, informando-a do valor atualizado do débito de R$ 3.956,54 (três mil, novecentos e
cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), de acordo com o Parecer Técnico de fls. 155-156. Acolho o requerimento de suspensão
do feito pelo prazo de um ano, com termo final em 22.02.2020, forte no art. 921, III, e § 1º, do CPC. Por outro lado, deixo de acolher o pedido
da União de que seja intimada antes de expirar o prazo suspensivo de um ano, pois entendo ser dever do ente manifestar-se nos autos neste
período, caso encontre bens penhoráveis da executada, independe de intimação deste Órgão para atuação em data predeterminada.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga, Relator.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: RE N. 17-89.2017.6.21.0117 PROTOCOLO: 192752017
RELATOR(A): EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
MUNICÍPIO: VICTOR GRAEFF ZONA: 117ª - NÃO-ME-TOQUE
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS
CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2016
Recorrente(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT VICTOR GRAEFF/RS, CLÁUDIO AFONSO ALFLEN e MARCOS NADIR
VIEIRA DOS SANTOS (Adv(s) Ivanir Urbano Born OAB/RS 71.652)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
1. PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT DE VICTOR GRAEFF, CLÁUDIO AFONSO ALFLEN e MARCOS NADIR VIEIRA DOS
SANTOS, por seu advogado, com fundamento no art. 121, § 4º, I da Constituição Federal e 276, I, “a”, do Código Eleitoral, interpõe recurso
especial (fls.287/292v) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls.279/283) que, nos autos do processo em epígrafe, por
unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, a fim de reconhecer a irregularidade no
recebimento de doações consideradas oriundas de fontes vedadas e desaprovar as contas, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 10.262,53, acrescido de 9% de multa, bem como a suspensão de repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de
4 meses, nos termos da Resolução TSE n. 23.464/15. O Acórdão restou assim ementado:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
VALORES ORIUNDOS DE FONTES VEDADAS. OCUPANTES DE CARGOS DEMISSÍVEIS AD NUTUM. INVALIDADE DE DISPOSIÇÃO
ESTATUTÁRIA PERMITINDO A CONTRIBUIÇÃO ADVINDA DE AUTORIDADES. AMPLITUDE DO CONCEITO DE AUTORIDADE.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DAS PENALIDADES FIXADAS. DESPROVIMENTO. 1.
Alegada previsão estatutária da agremiação partidária acerca da doação de seus contribuintes filiados, norma interna que regula somente o
comportamento dos filiados da grei, diferindo da regra cogente, de cunho proibitivo, presente em resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
Pacificado na legislação eleitoral o entendimento de que são vedadas as doações de autoridades, ou seja, aqueles, filiados ou não a partidos
políticos, que exerçam cargos de chefia ou direção na Administração Pública direta ou indireta. Invalidade de disposição estatutária permitindo
a contribuição advinda de autoridades. 2. Entendimento deste Tribunal no sentido da irretroatividade das alterações legislativas introduzidas na
Lei dos Partidos Políticos pela Lei n. 13.488/17. Incidência da legislação vigente à época do exercício da prestação de contas. 3.
Irregularidades que representam 46,40% do montante arrecadado pela agremiação no exercício financeiro em análise. Manutenção da
sentença e das penalidades fixadas. Desprovimento.
Os recorrentes aduzem, em suas razões, que os recursos arrecadados são oriundos de doações voluntárias, na forma de transferências
bancárias, e na grande maioria por filiados ao partido e ocupantes de cargos de chefia e direção, sendo que tal procedimento estaria amparado
no art. 31, V, da Lei 9.095/95, com redação dada pela Lei 13.488/2017.
Asseveram que as doações foram feitas de fora clara, transparente e espontânea, destacando que a lei não veda a doação de recursos por
ocupantes de cargos em comissão, havendo previsão estatuária assegurando tal direito.
Ressaltam o direito constitucional de livre associação e de liberdade, que permite a todo filiado possa contribuir ao seu partido, mesmo porque
não são recursos públicos, mas de natureza privada.
Referem que os contribuintes relacionados no processo não estão enquadrados no conceito de autoridade pública ou ordenadores de
despesas e a irregularidade apontada não é originária de verba do fundo partidário.
Sustentam que a regulamentação promovida pelo TSE, através da Resolução TSE nº 23.546/17, reconheceu a legalidade da contribuição de
filiados ocupantes ou exercentes de funções ou cargos públicos de livre nomeação e exoneração.
Salientam que a decisão ora recorrida pode ensejar a extinção das agremiações partidárias, em especial daquelas existentes em pequenos
municípios, onde os partidos não recebem repasse das verbas do Fundo Partidário.
No tocante ao recursos de origem não identificada, argumentam os recorrentes que os documentos juntados são aptos e idôneos a demonstrar
a identidade das pessoas físicas que efetuaram as contribuições, bem como as datas e valores depositados, possibilitam o controle por essa
Justiça.
Asseveram que nem todos os contribuintes podem ser enquadrados em doações de origem não identificada e requer, ao final, a aprovação
das contas com ressalvas e que o montante de R$ 10.262,53 seja declarado como fonte lícita e, requer, ainda, seja reduzido o percentual da
multa estipulando em 9%, com incidência apenas sobre o valor a ser ainda calculados com base nas contribuições dos não filiados.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e a irresignação é regular e foi aforada
tempestivamente. Por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
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Nessa senda, o recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito em que
as abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
No presente caso, os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos anteriormente por ocasião do
julgamento dos Acórdãos, e sobre os quais nenhuma prova foi produzida nos autos.
As questões cruciais acerca da extensão do termo “autoridade”, da aplicabilidade da norma regente à época dos fatos, do ônus da prova e de
devolução de valores ao erário foram devidamente apreciadas e respondidas no acórdão, em face do que não há falar em ausência de
manifestação judicial sobre os temas suscitados.
Sinalo que o acórdão destaca a Consulta n. 35-664, realizada junto ao TSE, em que estatutos partidários não podem conter regra de doação
vinculada ao exercício de cargo. Certo, ainda, que o dever de contribuição financeira prevista entre as normas do estatuto não torna lícito o
recebimento de recursos de autoridades ou enseja infração ao princípio da livre associação.
Com efeito, o acórdão faz pronunciamento expresso de que no tocante à irregularidade relativa ao recebimento de recursos de fontes vedadas,
deve ser considerado o texto do art. 31 da Lei n. 9.096/95 e seus incisos, vigentes ao tempo do exercício financeiro. Incabível a aplicação da
Resolução TSE n. 23.546/17 à prestação de contas do exercício de 2016, porquanto esta estava subordinada à Resolução TSE n. 23.432/14,
em atenção aos princípios da anualidade eleitoral, da isonomia, do tempus regit actum, e das regras que disciplinam o conflito de leis no
tempo.
Acresço que há entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, quanto a aplicação das regras no tempo referente à prestação de
contas.
Sinalo que este Regional, acerca da incidência imediata da alteração introduzida no art. 31 da Lei n. 9.096/95 pela Lei n. 13.488/17, considera
lícitas as doações advindas de ocupantes de cargos demissíveis ad nutum, desde que filiados a partido político, com entendimento pela
irretroatividade das novas disposições legais, ainda que eventualmente mais benéficas ao prestador de contas.
Quanto aos desdobramentos envolvendo a prova dos autos, não compete à instância especial adentrar na análise do caderno probatório, não
se podendo deixar de sinalar que o acórdão atacado produziu manifestação consistente e fundamentada acerca da prova produzida e do
mérito do processo.
A respeito do termo “autoridade”, no julgamento da Consulta n. 1428 (Resolução TSE n. 22.585/07), o TSE estabeleceu não ser permitido aos
partidos políticos receber doações ou contribuições de titulares de cargos demissíveis ad nutum de chefia ou direção da Administração direta
ou indireta.
Por conseguinte, verifica-se que o recorrente limitou-se a arguir teses já abordadas e apreciadas no julgamento do feito, o que conduz
necessariamente à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório e reexame de teses, com franca reprodução de argumentos debatidos,
o que é defeso em sede de recurso especial, conforme proclama o enunciado da Súmula n. 24 do c. TSE1.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE: RE Nº 63-09.2017.6.21.0140
Protocolo n.: 61.188/2018 e 61.506/2018
RELATOR: DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA FÍSICA - MULTA
- PROCEDENTE
Recorrente(s): RAFAEL VENICIO BRANCHER ASCOLI (Adv(s) Cleusa Marisa Froner OAB/RS 42.852 e Sérgio Luiz Fernandes Pires OAB/RS
17.295)
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos, etc.
1. RAFAEL VENICIO BRANCHER ASCOLI, por seus procuradores signatários, com fundamento no art. 121, §4º, incisos I e II da Constituição
Federal e art. 276, I, “a” do Código Eleitoral, interpõe recurso especial (fls.162-171 e 172-181) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral
(fls. 132-136) que, nos autos do processo em epígrafe, negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a condenação prolatada em sentença
de 1º grau, ao pagamento de multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o excesso apurado em sede de doação acima do limite legal,
correspondente ao montante de R$ 1.938,05 (hum mil, novecentos e trinta e oito reais e cinco centavos). O Acórdão restou assim definido:
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO DE RECURSOS PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. ART. 23 DA LEI N.
9.504/97. PESSOA FÍSICA. ELEIÇÕES 2016. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. DOAÇÃO
CONTABILIZADA E UTILIZADA NA CAMPANHA ELEITORAL. IRRETROATIVIDADE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 13.488/17.
APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CORREÇÃO DO VALOR EM EXCESSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO. 1. Preliminar afastada. A intimação de forma sucessiva das partes para apresentação de alegações finais, a despeito de
despacho determinando o prazo comum, não acarreta nulidade quando não demonstrado o prejuízo, em consonância ao disposto no art. 219
do Código Eleitoral. 2. Não apresentada declaração de imposto de renda no exercício anterior, considera-se como legal a doação de até 10%
do limite máximo para isenção da obrigatoriedade de declarar os rendimentos. 3. Eventual devolução do valor, 43 dias após a doação e
quando já zerada a conta de campanha do donatário - pois transcorrida a eleição -, não afasta a irregularidade, pois demonstrado que a
quantia foi contabilizada e utilizada na campanha eleitoral do candidato. 4. Somente existiria informação da Receita Federal sobre doações do
representado para campanha eleitoral se o próprio contribuinte as tivesse declarado ao órgão fazendário. Circunstância prejudicada, no caso,
visto que não juntada aos autos a declaração de imposto de renda em relação ao ano calendário 2016. 5. Aplicação da sanção prevista para
as doações acima do limite legal na época dos fatos, sem incidência retroativa da Lei n. 13.488/17, por força do princípio de que o tempo rege
o ato. Revisão do valor utilizado como parâmetro para o estabelecimento da multa, aplicada no patamar mínimo legal de cinco vezes a quantia
doada em excesso. 6. Provimento negado.
Opostos embargos de declaração (fls. 140-145 e 147-152), foram os mesmos conhecidos e parcialmente acolhidos, conforme a ementa que
segue:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PROCEDÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO DE UM DOS ARGUMENTOS DO RECURSO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DAS
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS. ESCLARECIMENTOS
AGREGADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL AOS ACLARATÓRIOS. Os aclaratórios servem para afastar obscuridade, contradição ou omissão,
assim como sanar erro material que emerge do acórdão, nos termos do art. 275, caput, do Código Eleitoral, c/c o art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Caracterizada omissão por ausência de enfrentamento de um dos argumentos do recurso, em relação à intempestividade da
apresentação das alegações finais pelo Ministério Público. Reconhecimento sem o condão de modificar o julgado. Matéria de fundo
eminentemente de Direito, prescindindo de maiores demonstrações, além daquelas já existentes nos autos por ocasião do encerramento da
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instrução. Ausência de prejuízo, uma vez que a questão central da defesa já havia sido alvo de manifestação quando da intimação para
apresentação de alegações finais. Efeitos infringentes não acolhidos. Consideram-se incluídos no acórdão impugnado os dispositivos legais
suscitados para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos os aclaratórios, caso o tribunal superior reconheça a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, à luz do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Acolhimento parcial dos aclaratórios interpostos pelo partido.
Agregados esclarecimentos.
Diante da decisão supra, o recorrente maneja recurso especial sustentando malferimento ao art. 5º, LIV e LV da CF, correspondentes aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, ao afirmar que a inversão na ordem da apresentação de alegações finais permitiu que o
Ministério Público Eleitoral apresentasse as alegações após a parte recorrente, resultante em prejuízo deste, impedindo-o de se manifestar
acerca dos pontos abordados pelo parquet eleitoral, os quais, alega, serem inéditos no processo.
Assevera, outrossim, que a doação acima do limite legal que originou o presente processo foi devolvida pelo candidato José Elias Paz durante
as Eleições de 2016, e apenas constava da prestação de contas parcial, sendo que o candidato não a declarou em prestação de contas final
que restou por aprovada. Prossegue em seus argumentos afirmando que há prova documental da inexistência da doação através da certidão
conclusiva da Receita Federal, a qual consubstanciou a prestação de contas final do candidato.
Por fim, alega que a aplicação da multa ao recorrente não obedeceu o previsto na inovação legislativa apresentada na Lei 13.488/2017, que
consiste em pagamento até 100% do excesso da doação, entendendo que, deveria ser aplicado ao caso o mínimo da multa, isto é, 10% do
excesso da doação.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. 2. Tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimadas e a irresignação é
regular e foi aforada tempestivamente, por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
Nessa senda, o recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito em que
as abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
No presente caso, os argumentos apresentados no recurso especial representam mera reprodução das alegações utilizadas em sede de
recurso eleitoral, e portanto, já analisados e discutidos anteriormente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que afastou a
preliminar de nulidade da sentença por inversão da ordem de apresentação de alegações finais por entender não ter sido demonstrado
prejuízo ao recorrente. Quanto ao mérito, manteve a sanção cominada pela sentença de primeiro grau por reconhecer que a doação acima dos
limites legais foi utilizada pelo candidato, reduzindo-se, de ofício, o valor apurado como excesso de doação para R$ 387,61 (trezentos e oitenta
e sete reais e sessenta e um centavos), originando-se daí o montante equivalente na condenação. A devolução alegada pelo recorrente
também não se deu na forma e tempo admitidas em lei, não havendo, portanto, razão ao recorrente neste tópico. Quanto da aplicação da
multa seguindo os ditames da lei editada em 2017, manteve-se o entendimento jurisprudencial desta Corte em aplicar a lei vigente no tempo do
ato, isto é, aquela vigente durante as Eleições de 2016.
Isto posto, é flagrante a tentativa do recorrente em rediscutir matéria de fato pormenorizadamente analisada em acórdão, reproduzindo
argumentos fáticos anteriormente utilizados, em clara inconformidade com a decisão prolatada por este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o
que é defeso em sede de Recurso Especial, conforme preceitua a Súmula n.º 24/TSE1.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intime-se o recorrente por meio de publicação no DEJERS e o recorrido por meio de cópia da presente decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: RE N. 13-86.2016.6.21.0117 PROTOCOLO: 220142016
RELATOR(A): RAFAEL DA CÁS MAFFINI
MUNICÍPIO: VICTOR GRAEFF ZONA: 117ª - NÃO-ME-TOQUE
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO
2015 - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE VICTOR GRAEFF, CLÁUDIO AFONSO ALFLEN e MARCOS NADIR
VIEIRA DOS SANTOS (Adv(s) Ivanir Urbano Born OAB/RS 71.652)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
1. PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE VICTOR GRAEFF, CLÁUDIO AFONSO ALFLEN e MARCOS NADIR VIEIRA DOS
SANTOS, por seu advogado, com fundamento no art. 121, § 4º, I da Constituição Federal e 276, I, “a”, do Código Eleitoral, interpõe recurso
especial (fls.344/356) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls.336/340v) que, nos autos do processo em epígrafe, por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau no sentido de desaprovar as contas do partido,
entendendo por justo, razoável e proporcional o período de seis meses de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário, bem
como de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional no montante de R$ 17.450,87 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e
sete centavos), sendo R$ 4.836,46 correspondentes aos recursos de origem não identificada e R$ 12.614,41, aos recursos de fonte vedada. O
Acórdão restou assim ementado:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS ADVINDOS DE FONTES VEDADAS. ARRECADAÇÃO DE VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO. 1. Recebimento de recursos advindos de fontes vedadas. 1.1.
Irretroatividade da Lei n. 13.488/17. Entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que, para o exame da presente
prestação de contas, considera-se o texto previsto no art. 31 da Lei n. 9096/95, vigente ao tempo do exercício financeiro em questão.
Preponderância dos princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica.1.2. A previsão do dever de contribuição financeira
presente entre as normas do estatuto do partido não torna lícito o recebimento de recursos de autoridades nem viola o princípio constitucional
da livre associação, cabendo à agremiação zelar pelo cumprimento das regras eleitorais. 2. Arrecadação de valores de origem não identificada.
Depósitos bancários sem a indicação do nome e do CPF do depositante. Desconsideradas as planilhas oferecidas posteriormente pelo partido,
diante da ausência de força probante e transparência. 3. Irregularidades as quais, somadas, representam 65,64% dos recursos financeiros do
exercício. Manutenção da sentença de desaprovação de contas, bem como das sanções impostas. 4. Provimento negado.
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Os recorrentes aduzem, em suas razões, que os recursos arrecadados são oriundos de doações voluntárias, na forma de transferências
bancárias, e na grande maioria por filiados ao partido e ocupantes de cargos de chefia e direção, sendo que tal procedimento estaria amparado
no art. 31, V, da Lei 9.095/95.
Asseveram que as doações foram feitas de fora clara, transparente e espontânea, destacando que a lei não veda a doação de recursos por
ocupantes de cargos em comissão, havendo previsão estatuária assegurando tal direito.
Ressaltam o direito constitucional de livre associação e de liberdade, que permite a todo filiado possa contribuir ao seu partido, mesmo porque
não são recursos públicos, mas de natureza privada.
Referem que os contribuintes relacionados no processo não estão enquadrado no conceito de autoridade pública ou ordenadores de despesas
e a irregularidade apontada não é originária de verba do fundo partidário.
Sustentam que a regulamentação promovida pelo TSE, através da Resolução TSE nº 23.546/17, reconheceu a legalidade da contribuição de
filiados ocupantes ou exercentes de funções ou cargos públicos de livre nomeação e exoneração.
Salientam que a decisão ora recorrida pode ensejar a extinção das agremiações partidárias, em especial daquelas existentes em pequenos
municípios, onde os partidos não recebem repasse das verbas do Fundo Partidário.
No tocante ao recursos de origem não identificada, argumentam os recorrentes que os documentos juntados são aptos e idôneos a demonstrar
a identidade das pessoas físicas que efetuaram as contribuições, bem como as datas e valores depositados, possibilitam o controle por essa
Justiça.
Asseveram que nem todos os contribuintes podem ser enquadrados em doações de origem não identificada e que, se algum valor pode ser
considerado a tal título, que seja limitado ao montante de R$ 2.420,00, pois seriam apenas aqueles oriundos de fontes consideradas vedadas.
Requerem a reconsideração do julgado para que as contas sejam julgadas aprovadas com ressalvas.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e a irresignação é regular e foi aforada
tempestivamente. Por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
Nessa senda, o recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito em que
as abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
No presente caso, os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos anteriormente por ocasião do
julgamento dos Acórdãos, e sobre os quais nenhuma prova foi produzida nos autos.
As questões cruciais acerca da extensão do termo “autoridade”, da aplicabilidade da norma regente à época dos fatos, da exorbitância do
poder regulamentar, do ônus da prova e de devolução de valores ao erário foram devidamente apreciadas e respondidas no acórdão, em face
do que não há falar em ausência de manifestação judicial sobre os temas suscitados.
Com efeito, o acórdão faz pronunciamento expresso de que no tocante à irregularidade relativa ao recebimento de recursos de fontes vedadas
o exame das contas, deve ser considerado o texto do art. 31 da Lei n. 9.096/95 e seus incisos, vigentes ao tempo do exercício financeiro.
Incabível a aplicação da Resolução TSE n. 23.546/17 à prestação de contas do exercício de 2015, porquanto esta estava subordinada à
Resolução TSE n. 23.432/14, em atenção aos princípios da anualidade eleitoral, da isonomia, do tempus regit actum, e das regras que
disciplinam o conflito de leis no tempo.
Acresço que há entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, e também externado no acórdão, quanto a aplicação das regras no
tempo referente à prestação de contas.
Sinalo que este Regional, acerca da incidência imediata da alteração introduzida no art. 31 da Lei n. 9.096/95 pela Lei n. 13.488/17, que
considera lícitas as doações advindas de ocupantes de cargos demissíveis ad nutum, desde que filiados a partido político, há entendimento
pela irretroatividade das novas disposições legais, ainda que eventualmente mais benéficas ao prestador de contas.
Quanto aos desdobramentos envolvendo a provados autos, não compete mais a essa instância adentrar na análise do caderno probatório, não
se podendo deixar de sinalar que os acórdãos atacados produziram manifestação consistente e fundamentada acerca da prova produzida e do
mérito do processo.
A respeito do termo “autoridade”, o acórdão refere que no julgamento da Consulta n. 1428 (Resolução TSE n. 22.585/07), o TSE estabeleceu
não ser permitido aos partidos políticos receber doações ou contribuições de titulares de cargos demissíveis ad nutum de chefia ou direção da
Administração direta ou indireta.
Certo, ainda, que o dever de contribuição financeira prevista entre as normas do estatuto não torna lícito o recebimento de recursos de
autoridades ou enseja infração ao princípio da livre associação.
Por conseguinte, verifica-se que o recorrente limitou-se a arguir teses já abordadas e apreciadas no julgamento do feito, o que conduz
necessariamente à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório e reexame de teses, com franca reprodução de argumentos debatidos,
o que é defeso em sede de recurso especial, conforme proclama o enunciado da Súmula n. 24 do c. TSE1.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO NO RE Nº 4-82.2017.6.21.0055
RELATOR: GERSON FISCHMANN
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC - CANDIDATO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - CARGO - PREFEITO - INELEGIBILIDADE - REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - IMPROCEDÊNCIA
Recorrente(s): IRTON BERTOLDO FELLER (Adv(s) Cristine Richter da Silva, Genaro José Baroni Borges, Gláucia Alves Correia, Márcio Luiz
da Silva, Sidney Sá das Neves, Tarcísio Leão Jaime, Vanir de Mattos e Viviane Womer França)
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Assistente(s): MARIZETE GARCIA PINHEIRO (Adv(s) Antonio Pedro Machado, Genaro José Baroni Borges, Itiel Felix Lima, Rodrigo Nunes
Bolbotka e Thiago Fernandes Boveiro), PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB DE PAROBÉ (Adv(s) Ruben
Antônio Machado Vieira Mariz)
Vistos, etc.
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Trata-se de recurso especial (fls. 1074-1085), interposto por IRTON BERTOLDO FELLER, contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls.
1049-1059), confirmado em sede de julgamento de embargos de declaração (fls. 1069-1071) que, nos autos do processo em epígrafe, deu
provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, para indeferir o registro de candidatura do então candidato às eleições de 2016 no
município de Parobé/RS.
Em face do que dispõe o art. 62, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.455/2015, descabe a emissão de juízo de admissibilidade por este
Tribunal.
Desse modo, intime-se o recorrido Ministério Público Eleitoral, com vistas dos presentes autos, bem como o assistente do recorrido, por meio
de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DEJERS), para, querendo, apresentarem suas contrarrazões ao recurso especial no
prazo de 03 (três) dias.
Após, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO RE N. 8-79.2016.6.0112 - PROTOCOLO: 5.354/2019
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO
2015 - CONTAS - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Agravante(s): PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE PORTO ALEGRE (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo OAB/RS 51.723, Diego Bandeira
Machado OAB/RS 82.179, Everson Alves dos Santos OAB/RS 104.318, Fabio Bandeira Machado OAB/RS 63.305, Francisco Tiago Duarte
Stockinger OAB/RS 48.799, João Almires Santana Machado OAB/RS 31.617 e Leonardo Marchiori Simoes OAB/RS 63.209)
Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos, etc.
Recebo o agravo interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE PORTO ALEGRE (protocolo n. 5.354/2019, fls. 536-538v.).
Intime-se o agravado, com vista dos autos, para que, no prazo de três dias, querendo, apresente as suas contrarrazões ao agravo e ao recurso
especial (art. 279, § 3.º, do Código Eleitoral).
Após, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019..
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
RECURSO ESPECIAL NO PC N. 54-16.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 218662016
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Recorrente(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)
Recorrida: JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
1. PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, por seus advogados, com fundamento no art. 121, § 4º, I da Constituição Federal e 276, I,
“a”, do Código Eleitoral, interpõe recurso especial (fls.492/495) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls.432/440) que, nos autos do
processo em epígrafe, por unanimidade, afastou a preliminar, desaprovando as contas do partido e determinando a aplicação das penalidades
conforme o disposto no voto do relator, para que haja a suspensão de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 1
mês; o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 17.787,22 (dezessete mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos),
relativamente a recursos recebidos com origem não identificada e pela distribuição irregular de valores do Fundo Partidário a diretório
municipal suspenso e que, no exercício seguinte ao do trânsito em julgado da decisão, aplicasse, além do percentual relativo ao fomento da
participação feminina na política ao respectivo exercício, o valor a que estava originalmente obrigado (R$ 7.274,71), com o acréscimo de 2,5%
(R$ 3.637,36), totalizando R$ 10.912,07, nos termos do disposto no art. 22 da Resolução TSE n. 23.432/14. O Acórdão restou assim
ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. AFASTADA A PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DIRIGENTE PARTIDÁRIO. MÉRITO. LICITUDE DAS DOAÇÕES REALIZADAS POR DETENTORES DE
MANDATO ELETIVO. VEREADOR. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO CPF DE CONTRIBUINTES NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO A ÓRGÃO IMPEDIDO DE RECEBER VALORES DESSA RUBRICA.
INOBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PROMOÇÃO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. SUSPENSÃO DAS
QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. Afastada a
preliminar de ilegitimidade passiva. Incontroverso que o dirigente foi um dos responsáveis pelo controle e pela movimentação financeira da
agremiação durante parcela do exercício financeiro em análise, sendo assim legitimado para integrar o presente processo. Aplicação das
disposições processuais previstas na Resolução TSE n. 23.464/15. 2. Recebimento de valores advindos de deputado estadual e de
vereadores. Licitude das doações. Cargos não enquadrados no conceito de autoridade pública a que se refere o art. 31, inc. II, da Lei n.
9.096/95, na redação vigente ao tempo dos atos em análise. O fundamento para vedar a doação de ocupantes de cargos de direção e chefia é
evitar a distribuição de funções públicas com o intento de alimentar os cofres partidários. O detentor de mandato eletivo não é titular de cargo
nomeado em razão de vinculações partidárias, ao contrário, são alçados ao cargo pela vontade popular. Considerar tais doadores como
autoridade pública significaria atribuir interpretação ampliativa de uma norma restritiva de direitos, o que não se coaduna com a ordem
constitucional. 3. Emprego de verbas de origem não identificada. Valores depositados em espécie e na conta da agremiação, sem a
identificação do CPF do contribuinte. Irregularidade que enseja o recolhimento do montante indevidamente utilizado ao Tesouro Nacional. 4.
Configura irregularidade o repasse de recursos do Fundo Partidárioao Diretório Municipal durante o período em que cumpre suspensão de
recebimento das quotas. 5. Inobservância da regra de destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos oriundos do Fundo Partidário na
criação e manutenção de programas para promover e difundir a participação política das mulheres. Imposição do acréscimo de 2,5% no ano
seguinte ao trânsito em julgado, bem como o recolhimento do valor correspondente ao Erário, ante a proibição legal de utilização da quantia
para outra finalidade, nos termos do art. 22 da Resolução TSE n. 23.432/14. 6. Sancionamento. Suspensão de recebimento de novas quotas
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do Fundo Partidário pelo período de um mês. Recolhimento ao Tesouro Nacional do valor da quantia irregularmente empregada. 7.
Desaprovação.
Opostos embargos de declaração (fls.443/484), foram os mesmos desacolhidos, conforme a ementa que segue:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015.
DESAPROVAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS. DESACOLHIDO. Oposição contra acórdão alegadamente omisso e contraditório. Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022
do Código de Processo Civil para o manejo de aclaratórios. Decisão adequadamente fundamentada. Evidenciadas a insatisfação do
embargante com as conclusões do acórdão e a intenção de rejulgamento da lide, motivos inadequados para o manejo do recurso.
Desacolhimento.
O recorrente aduz, em suas razões, que quatro doações foram consideradas como de origem não identificadas no acórdão atacado, porquanto
os recursos doados não possuíam o CPF do doador, mas que, apesar da falha – que seria de responsabilidade da instituição bancária que
realizou a operação – o CPF dos doadores consta na prestação de contas, o que revela a boa-fé do recorrente. Sustenta que o entendimento
do Regional está equivocado e que não se trata de depósitos não identificados, mas apenas de depósitos sem CPF no extrato, o que não
caracteriza a irregularidade a ensejar a desaprovação das contas.
Refere que a quantia apontada como de origem não identificada corresponde apenas a 4% da arrecadação do exercício, sendo mera
impropriedade nos termos do art. 36, §2º, da Resolução TSE 23.432/2014.
No tocante ao repasse do valor de R$ 6.765,22 do Diretório Estadual ao Diretório Municipal de Viamão, em que este encontrava-se suspenso
por decisão judicial, o recorrente reconhece o equívoco e exigiu que o órgão municipal devolvesse a verba, o que ocorreu sem que a
agremiação municipal tivesse utilizado do recurso.
Sinala que em sede de aclaratórios provocou o Regional para que fossem especificadas as normas violadas, oportunidade em que o recorrente
juntou documentos, mas o acórdão apenas alterou o fundamento da desaprovação das contas sem indicar o dispositivo legal violado.
Assevera que a decisão é ilegal, por falta de oportunidade de defesa face a nova razão de decidir no julgamento externado nos embargos de
declaração, além do que não houve manifestação sobre os novos documentos acostados.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e a irresignação é regular e foi aforada
tempestivamente. Por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
O recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito com abordagens
jurídicas restritas.
No presente caso, os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos anteriormente nos autos.
As alegações do recorrente acerca da dificuldade de identificação de depósitos bancários, atribuindo à instituição financeira a responsabilidade
por tal dificuldade, foram analisadas e respondidas no acórdão, não obstante a ausência de prova que amparasse esse argumento.
A tese de que o partido reconheceu o equívoco, promoveu atos para reparar a situação da transferência irregular de valores ao órgão
municipal, acrescido do argumento de que o órgão municipal não teria utilizado os recursos transferidos indevidamente, demonstraria a boa-fé
do recorrente, não prospera.
Com efeito, o acordão atacado deixa claro que a simples restituição dos valores não afasta a irregularidade e que a documentação acosta, que
comprova essa restituição, não convalida o ato irregularmente produzido. As normas que regem as finanças e contabilidade dos partidos,
diante da irregularidade constituída e, no presente caso, até admitida pela parte, não encontra azo para afastar a sanção, face o caráter
público e impositivo da norma.
Por conseguinte, verifica-se que o recorrente limitou-se a arguir teses já abordadas e apreciadas no julgamento do feito, o que conduz
necessariamente à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório e ao revolvimento de teses, com reprodução de argumentos já
debatidos quando do julgamento plenário, bem como da apreciação dos aclaratórios, situação essa que não encontra guarida em sede de
recurso especial, conforme proclama o enunciado da Súmula n. 24 do c. TSE1.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: RE N. 14-71.2016.6.21.0117 PROTOCOLO: 222712016
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: TIO HUGO ZONA: 117ª - NÃO-ME-TOQUE
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS
CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2015
Recorrente(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de TIO HUGO/RS, VERNO ALDAIR MÜLLER e ADEMAR ALTHAUS (Adv(s)
Ivanir Urbano Born OAB/RS 71.652)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
1. PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de TIO HUGO/RS, por seu advogado, com fundamento no art. 121, § 4º, I da
Constituição Federal e 276, I, “a”, do Código Eleitoral, interpõe recurso especial (fls.318/323v) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral
(fls.307/314v) que, nos autos do processo em epígrafe, por unanimidade, negou provimento ao recurso para confirmar a sentença no que
concerne à desaprovação das contas, suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário pelo período de 5 meses, recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores recebidos (a) de origem não identificada, na quantia de R$ 213,86 (duzentos e treze reais e oitenta e seis
centavos), e (b) de fonte vedada, no montante de R$ 5.921,99 (cinco mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), com fulcro
nos arts. 46, inc. II, c/c art. 48, § 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.432/14, bem como no art. 60, § 1º, da Resolução TSE n. 23.546/17,
totalizando o valor de R$ 6.135,85 (seis mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). O Acórdão restou assim ementado:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E ORIUNDOS DE FONTE VEDADA. AUTORIDADE PÚBLICA. IRRETROATIVIDADE DA LEI
N. 13.488/17. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 1. Aplicável ao caso o disposto no art. 31 da Lei n. 9.096/95 em sua dicção original, sem as modificações trazidas pela Lei
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n. 13.488/17, preponderando os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica. 2. Constituem recursos oriundos de
fontes vedadas as doações a partidos políticos realizadas por titulares de cargos demissíveis ad nutum da Administração direta ou indireta que
detenham condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia. Evidenciado nos autos o recebimento de
recursos provenientes de autoridades públicas, proibidas de doar segundo a Resolução TSE n. 23.432/14. Entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral no sentido de que os estatutos partidários não podem conter regra de doação vinculada ao exercício de cargo, pois caracteriza-se
como ato de liberalidade e, portanto, não pode ser imposta obrigatoriamente ao filiado. 3. Incontroversas as práticas irregulares, vícios de
natureza grave e insanável. Mantida a sentença de desaprovação das contas, a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário pelo
período de cinco meses, assim como o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos valores recebidos de origem não identificada e daqueles
advindos de fonte vedada. 4. Provimento negado.
O recorrente aduz, em suas razões, que os recursos arrecadados são oriundos de doações voluntárias, na forma de transferências bancárias,
e na grande maioria por filiados ao partido e ocupantes de cargos de chefia e direção, sendo que tal procedimento estaria amparado no art. 31,
V, da Lei 9.095/95.
Assevera que as doações foram feitas de fora clara, transparente e espontânea, destacando que a lei não veda a doação de recursos por
ocupantes de cargos em comissão, havendo previsão estatuária assegurando tal direito.
Ressalta o direito constitucional de livre associação e de liberdade, que permite a todo filiado possa contribuir ao seu partido, mesmo porque
não são recursos públicos, mas de natureza privada.
Refere que os contribuintes relacionados no processo não estão enquadrados no conceito de autoridade pública ou ordenadores de despesas
e a irregularidade apontada não é originária de verba do fundo partidário.
Sustenta que a regulamentação promovida pelo TSE, através da Resolução TSE nº 23.546/17, reconheceu a legalidade da contribuição de
filiados ocupantes ou exercentes de funções ou cargos públicos de livre nomeação e exoneração.
Salienta que a decisão recorrida pode ensejar a extinção das agremiações partidárias, em especial daquelas existentes em pequenos
municípios, onde os partidos não recebem repasse das verbas do Fundo Partidário.
Argumenta o recorrente que os documentos juntados são idôneos a demonstrar a origem das contribuições, bem como as datas e valores
depositados, possibilitando, portanto, o controle e publicidade das movimentações financeiras por essa Justiça.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e a irresignação é regular e foi aforada
tempestivamente. Por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
Nessa senda, o recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito em que
as abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
No presente caso, os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos anteriormente por ocasião do
julgamento dos Acórdãos, e sobre os quais nenhuma prova foi produzida nos autos.
As questões cruciais acerca da interpretação do termo “autoridade”, da norma regente à época dos fatos, envergadura das normas partidárias
frente ao que dispõe a legislação vigente foram devidamente apreciadas e respondidas no acórdão, em face do que não há falar em ausência
de manifestação judicial sobre os temas suscitados.
Com efeito, o acórdão faz pronunciamento expresso com referência Consulta n. 35664 – Acórdão TSE de 5 de novembro de 2015, que definiu
que os estatutos partidários não podem conter regra de doação vinculada ao exercício de cargo, uma vez que ela consubstancia ato de
liberalidade e, portanto, não pode ser imposta obrigatoriamente ao filiado, não havendo amparo que as previsões estatutárias do partido
oportunize as doações em favor do recorrente.
Quanto à retroatividade da lei mais benéfica, em razão da alteração legislativa trazida pela Lei n. 13.488/17, que alterou a Lei n. 9.096/95, o
acórdão ressaltou posicionamento do TSE de que o tempo rege o ato e que, mesmo se tratando de norma mais benéfica, não é aplicável a
retroatividade ínsita aos feitos de natureza criminal, em atenção aos princípios da anualidade eleitoral, da isonomia, do tempus regit actum, e
das regras que disciplinam o conflito de leis no tempo.
Também sinalo não compete mais a essa instância adentrar na análise do caderno probatório, não se podendo deixar de sinalar que o acórdão
atacado produziu manifestação consistente e fundamentada acerca da prova produzida e do mérito do processo.
Por conseguinte, verifica-se que o recorrente limitou-se a arguir teses já abordadas e apreciadas no julgamento do feito, o que conduz
necessariamente à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório e reexame de teses, com franca reprodução de argumentos debatidos,
o que é defeso em sede de recurso especial, conforme proclama o enunciado da Súmula n. 24 do c. TSE1.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE RE Nº 105-34.2017.6.21.0148 - PROTOCOLO: 5.754/2019
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
2016 - DESAPROVAÇÃO/REJEIÇÃO DAS CONTAS
Agravante(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE ERECHIM/RS (Adv(s) João Carlos Ceolin OAB/RS 59.294)
Agravado(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
Recebo o agravo interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE ERECHIM/RS (protocolo n. 5.754/2019, fls. 244-248v).
Agravada a Justiça Eleitoral, inexistem contrarrazões.
Intime-se.
Após, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
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Portarias
PORTARIA P N. 54, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EXPEDIENTE EXCLUSIVAMENTE INTERNO NO CARTÓRIO DA 86ª ZONA ELEITORAL NO PERÍODO
DE 11 A 18 DE MARÇO DE 2019.
O Desembargador Jorge Luís Dall’Agnol, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a realização de Júri relativo ao processo nº 075/2.14.0000704-8, a ocorrer no período de 11 a 18 de março de 2019, no Prédio
do Fórum da Comarca de Três Passos/RS,
Considerando a proibição de ingresso no prédio de pessoas que não possuam senha para acesso ao Plenário, conforme decisão exarada nos
autos do processo mencionado no parágrafo anterior durante o período previsto para a realização do julgamento,
Considerando que o Cartório da 86ª Zona Eleitoral localiza-se dentro do imóvel e não dispõe de entrada independente,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de expediente exclusivamente interno no Cartório da 86ª Zona Eleitoral, sem atendimento ao público, no
período de 11 a 18 de março de 2019.
Art. 2º Prorrogar os prazos que se vencerem nas referidas datas para o dia 19 de março de 2019 (terça-feira), nos termos do artigo 224, § 1º
do CPC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador JORGE LUÍS DALL´AGNOL,
Presidente.

Atos da Secretaria
Despachos
PROCESSO 0602017-39.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602017-39.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO SENADOR, CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE FRANCHI DE LIMA - RS087674
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1962933, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP

Edital
PROCESSO CLASSE: PC 123-82.2017.6.21.0000 -PROTOCOLO: 30.761/2015
EDITAL DE CITAÇÃO SJ/CORIP/SEPEP n.º 002/2019
Para dar cumprimento ao despacho do Exmo. Des. João Batista Pinto Silveira, no processo Classe PC 123-82.2017.6.21.0000, em que figura
como interessado CLEBERSON LUIZ MARTINS, e na forna da Lei: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele
conhecimento tiverem, que no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos da referida Prestação de Contas,
referente às eleições de 2010, fase do cumprimento de sentença, sendo este edital para CITAR o Sr. CLEBERSON LUIZ MARTINS, com base
no artigo 256, II, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento voluntário do valor atualizado de R$ 9.395,27 (nove mil
trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme dispõe o art. 523 do CPC, consignando-se que, transcorrido o prazo sem
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se à execução o
percentual de 10 % e, também, os honorários advocatícios de 10%. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro
alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos seis dias de fevereiro
de 2019. Eu, Clarissa Amorim Pereira, Analista Judiciária, o lavrei, o conferi e subscrevo.

ZONAS ELEITORAIS

27ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-63.2018.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Eleições - 1° Turno - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
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PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) EDUARDO BAPTISTELA-OAB 47433)
RESPONSÁVEL(S) : DRAUSIO PORTELLA BRANDÃO E ADAIR SILVA DOS SANTOS (ADV(S) EDUARDO BAPTISTELA-OAB 47433)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais – Eleições 2018, apresentada pelo Partido Social Democrático – PSD do Município de Júlio de
Castilhos - RS, subscrita pelos responsáveis Drausio Portella Brandão e Adair Silva dos Santos, presidente e tesoureiro em exercício da
agremiação partidária, respectivamente (fls. 30-31).
O edital de nº 48/2018 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 08/11/2018, edição nº 203, páginas 06-07 (fls. 27).
Em 12/11/2018, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 59, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Realizado o exame pelos servidores designados (fls. 37-38), foram abertas diligências .
Notificado à se manifestar, o Partido Político apresentou Prestação de Contas Retificadora (fls 49-54).
Realizado novo exame pelos servidores designados (fls. 61), foi apresentado parecer conclusivo recomendando a aprovação das contas com
ressalvas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, em 29/01/2019, voltaram com parecer opinando pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 63).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015):
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas é tempestiva e foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da Resolução TSE n.
23.553/2017, exceto quanto ao instrumento de mandato para constituição de advogado pelo partido. Intimado a sanar a irregularidade, juntou
aos autos os documentos requeridos. Os demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando suas peças
devidamente assinadas.
Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação a
doações do Sr. Francisco Cezar Abade, totalizando um valor de R$ 1.000,00. Intimado a se manifestar, o partido político juntou Prestação de
Contas Retificadora (fls. 49-54), justificando ter recebido o recurso antes do período eleitoral.
Ressalto, entretanto, que a inconsistência destacada não atrai, por si só, a desaprovação das contas, visto o partido ter apresentado prestação
de contas retificadora visando a sanar a falta. A ressalva fica por conta da intempestividade no lançamento da contabilidade no Sistema de
Prestação de Contas Eleitoral, que deve se dar em 72 (setenta e duas) horas, conforme art. 50, I, da Resolução TSE 23.553/2017.
Por outro lado, o partido comprovou, por extratos bancários, a movimentação de recursos financeiros, bem como comprovou, mediante
extratos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, a ausência de doações estimáveis em dinheiro na campanha eleitoral 2018.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas com ressalvas.
Diante da regularidade das contas apresentadas, refletindo a real movimentação financeira da agremiação, verificada apenas a inconsistência
quanto ao prazo de lançamento das movimentações financeiras no SPCE, a aprovação das contas com ressalvas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Social Democrático - PSD do Município de Júlio de Castilhos - RS,
relativas as Eleições Gerais 2018, nos termos do art. 77, II da Res. TSE 23.553/2017.
Diligências legais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Cumpridas as diligências, após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Júlio de Castilhos, 01 de março de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-10.2018.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) MARCOS AURELIO DHEIN HOEFLING-OAB 24969)
RESPONSÁVEL(S) : FELIPE BARROS CASTILHOS E RAMON PAULI TOMAZETTI (ADV(S) MARCOS AURELIO DHEIN HOEFLING-OAB
24969)
Vistos.
Intime-se o órgão partidário e os responsáveis para que, querendo, manifestem-se sobre os documentos dos autos, especialmente sobre o
Relatório Conclusivo e o Parecer do Ministério Público Eleitoral.
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Após, voltem conclusos.
Júlio de Castilhos, 01 de março de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 1-46.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) ÉLTOM SOARES RODRIGUES-OAB 79213)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO ALEXANDRE ROSA DA SILVA E VAGNER ROLIM MAYDANA (ADV(S) ÉLTOM SOARES RODRIGUES-OAB
79213)
Vistos.Expeça-se relatório de exame técnico para análise das peças apresentadas no processo de prestação de contas, nos termos do art. 34
da Resolução TSE n. 23.546/2017.Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 01 de março de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE

37ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 006/2019 - 037ª ZE/RS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 006/2019
PRAZO: 3 dias
O Dr. Fernando Alberto Corrêa Henning, Juiz Eleitoral Substituto da 37ª Zona de Rio Grande-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que o Cartório da 37ª Zona Eleitoral/RS NOTIFICA os agentes
responsáveis (Presidente e tesoureiro) do PARTIDO AVANTE de Rio Grande para que no prazo de 72 (setenta e duas) horas supram a
omissão da apresentação das contas do exercício de 2017, na forma do artigo 30, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Rio Grande-RS, 28 de fevereiro de 2019.
Eu, Luiz Henrique Marques Rocha Junior, Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Fernando Alberto Corrêa Henning,
Juiz Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 007/2019 - 037ª ZE/RS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 007/2019
PRAZO: 3 dias
O Dr. Fernando Alberto Corrêa Henning, Juiz Eleitoral Substituto da 37ª Zona de Rio Grande-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que o Cartório da 37ª Zona Eleitoral/RS NOTIFICA os agentes
responsáveis (Presidente e tesoureiro) do PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE de Rio Grande para que no prazo de 72 (setenta e duas)
horas supram a omissão da apresentação das contas do exercício de 2017, na forma do artigo 30, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Rio Grande-RS, 28 de fevereiro de 2019.
Eu, Luiz Henrique Marques Rocha Junior, Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Fernando Alberto Corrêa Henning,
Juiz Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 008/2019 - 037ª ZE/RS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 008/2019
PRAZO: 3 dias
O Dr. Fernando Alberto Corrêa Henning, Juiz Eleitoral Substituto da 37ª Zona de Rio Grande-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que o Cartório da 37ª Zona Eleitoral/RS NOTIFICA os agentes
responsáveis (Presidente e tesoureiro) do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS de Rio Grande para que no prazo de 72
(setenta e duas) horas supram a omissão da apresentação das contas do exercício de 2017, na forma do artigo 30, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Rio Grande-RS, 28 de fevereiro de 2019.
Eu, Luiz Henrique Marques Rocha Junior, Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Fernando Alberto Corrêa Henning,
Juiz Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral.

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

Porto Alegre, Quarta-feira, 06 de Março de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 40, Página: 13

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 2-71.2019.6.21.0046
REQUERIMENTO - Revisão de Eleitorado - Município de Santo Antônio da Patrulha/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
REQUERIDO(S) : JUÍZO ELEITORAL DA 46ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
Vistos,
Publique-se, em cartório, edital de convocação dos eleitores revisionandos do município.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 27 de fevereiro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-44.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA (ADV(S) VAGNER LINO TEDESCOOAB 93782)
RESPONSÁVEL(S) : VAGNER LINO TEDESCO E JOSEMAR RAIMUNDO BANDEIRA (ADV(S) VAGNER LINO TEDESCO-OAB 93782)
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais referentes ao exercício de 2017 apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT/
RS, com movimentação financeira.
As contas foram apresentadas de forma intempestiva, em 25.05.2018.
Constatada a ausência de vários documentos exigidos pela legislação de regência das prestações de contas do exercício 2017 (Res. TSE nº
23.464/2015), os prestadores de contas foram devidamente intimados através do Diário Eletrônico daJustiça Eleitoral do Rio Grande do Sul
para complementarem a documentação faltante, conforme sugerido no exame preliminar de fls. 28/29. O partido manifestou-se juntando parte
da documentação exigida.
O cartório eleitoral juntou os extratos eletrônicos do TSE relativosà conta bancária do PDT (fl. 38) e procedeu com o exame das contas, nos
termos do art. 35 da Res. TSE nº 23.464/2015. O exame (fls. 39-41) apontou, basicamente: a) entrega intempestiva das contras; b) ausência
do comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital - ECD, exigida pelo art. 29, I da Resolução TSE n.
23.464/15; c) ausência do Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do PDT; d) ausência do demonstrativo de fluxos de caixa; e
e) ausência de certidão de regularidade do CRC do profissional de contabilidade habilitado.
Verificada a juntada de balanço patrimonial e demonstração de resultado, determinou-se à fl. 43 a publicação das contas nos moldes do que
determina o art. 31, §§ 1º ao 3º, da Res. TSE nº 23.546/2017. Publicado o Edital de Publicação nº 032/2018, o prazo legal decorreu sem
impugnações (certidão fl. 50).
Procedeu-se com a intimação das partes para que se manifestassem quanto ao teor do exame de fl. 39-41. A agremiação manifestou-se
tempestivamente, às fls. 56-59, alegando relativamente à ausência de ECD que "... a Receita federal do Brasil inclui partidos políticos como
isentos de tal documento". Juntou os documentos faltantes, com exceção da ECD.
Sobreveio parecer conclusivo (fls. 61-64), pelo qual apontou-se a intempestividade na entrega das contas, bem como a ausência de ECD. No
entanto, o referido parecer concluiu pela aprovação das contas com ressalvas, haja vista que, considerado o contexto das presentes contas no
qual a movimentação financeira do partido se resumiu ao pagamento de tarifas bancárias, a falha consistente na ausência de escrituração
contábil digital não compromete a confiabilidade e consistência das mesmas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o parecer técnico, opinando pela aprovação das contas com ressalvas (fls.
67/67-verso).
Encerrada a instrução, determinou-se a abertura de vistas às partes para apresentação de alegações finais. Os prestadores de contas foram
devidamente intimados através da publicação de nota de expediente no DEJERS (fl. 72). O prazo legal decorreu, em 24.01.2019, sem
manifestações.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
II – Fundamentação
Trata-se de apreciar as contas partidárias anuais do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Santo Antônio da Patrulha/RS referentes ao
exercício 2017. As contas foram apresentadas fora do prazo legal do art. 32 da Lei 9.906/95, vez que apresentadassomente em 25.05.2018.
As contas foram publicadas sem que houvesse impugnações. Por ocasião da elaboração do exame preliminar, a unidade técnica constatou a
ausência de diversas peças obrigatórias. Apesar de terem sido devidamente intimados para complementarem a documentação, os prestadores
de contas deixaram de apresentar o comprovante de entrega de Escrituração Contábil Digital, apresentando em seu lugar o recibo de entrega
de Escrituração Fiscal Digital (fl. 37). Posteriormente, o cartório eleitoral juntou os extratos eletrônicos do TSE comprovando a existência de
movimentação financeira no ano de 2017 e emitiu exame da prestação de contas, apontando novamente a ausência do referido documento. A
agremiação argumenta que a ECD não é exigível dos partidos políticos, todavia, tal argumento não prospera ante a falta de previsão legal. No
entanto, a ausência do ECD, no presente caso, não impôs qualquer impedimento ao exame das contas do PDT, as quais mostram
perfeitamente a movimentação financeira do exercício em análise, composta basicamente pelo pagamento de tarifas bancárias, no valor de R$
21,60, bem como a origem dos recursos utilizados. Nessa linha, recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, in verbis:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PSDC. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ENTREGA DOS LIVROS FÍSICOS. FALHA FORMAL QUE
NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS. ARRECADAÇÃO DE VALOR DE FONTE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO
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DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A ausência de
entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) à Receita Federal não impediu a análise da movimentação financeira, nem a análise da
situação patrimonial do Partido, diante da apresentação dos livros físicos - Diário e Razão. 2. Doação recebida de fonte não identificada no
valor de R$ 665,98, que representa 0,6% do total arrecadado no exercício financeiro de 2016, é considerado de pequena monta em valores
absolutos e em relação ao valor global, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Contas aprovadas
com ressalvas.(TRE-PR - PC: 17111 CURITIBA - PR, Relator: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data
de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/12/2018)
O art. 46, II, da Res. TSE nº 23.464/2015, a qual orienta o mérito das contas partidárias relativas ao exercício 2017, assim dispõe sobre o
julgamento das contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
Assim, considerando que a intempestividade na entrega das contas é falha de natureza formal e, ainda, considerando que a ausência de ECD
não impediu a análise da movimentação financeira da agremiação, movimentação de valores ínfimos por sinal, a aprovação das contas, com
ressalvas, é medida que se impõe.
III – Dispositivo
Ante o exposto, forte no art. 46, II, da Resolução do TSE nº 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Santo Antônio da Patrulha/RS, relativas ao exercício 2017.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações pertinentes, arquive-se.
Santo Antônio da Patrulha, 26 de fevereiro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-94.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
RESPONSÁVEL(S) : JADIR BRESCIANI DE OLIVEIRA E ITAMAR LUIZ BACH
Vistos.
I – Relatório
Trata-se da omissão no dever de prestar as contas relativas às Eleições Gerais de 2018 por parte do Partido Social Cristão - PSC de Santo
Antônio da Patrulha/RS.
Conforme informação de fl. 02, a agremiação não prestou as contas relativas ao 1º e ao 2º turnos da eleição em questão, contrariando o
disposto no art. 29, III e IV, da lei nº 9.096/95. Em função disso, determinou-se a realização de exame das contas com posterior citação do
PSC e de seus responsáveis financeiros.
A unidade técnica de exame das contas certificou que não foi encontrado nenhum registro de eventual recebimento de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada. Juntou-se à fl. 08 documento extraído do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCE Web informando da inexistência de extrato eletrônico no caso em tela.
Devidamente citados para manifestação (fls. 10-12), os prestadores de contas silenciaram.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
II – Fundamentação
Nos termos do art. 48, inciso II, alínea "d", da resolução TSE nº 23.553/2017, os órgãos municipais dos partidos políticos estão obrigados a
prestar contas a Justiça Eleitoral relativamente às Eleições Gerais de 2018:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
O acervo destes autos indica que não houve movimentação financeira para campanha eleitoral por parte do PSC em 2018, ao menos não em
conta bancária. De qualquer forma, ainda que os órgãos partidários municipais não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, os mesmos continuam obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme o § 11 do mesmo art. 48, in verbis:
§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o
candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução.
No caso em tela, a agremiação e seus responsáveis financeiros restaram omissos no que diz com o dever de prestar as contas das Eleições
de 2018, mesmo após citados pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 52, § 6º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Assim dispõem o art. 52, § 6º, inciso VI e o art. 77, inciso IV, alínea "a", da aludida Resolução:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
(...)
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
(...)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
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a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas;
O julgamento das contas como não prestadas implica a perda do direito ao recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e
a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário omisso, conforme art. 83, inciso II, da Res. TSE nº 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
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.
Assim, diante da inércia da agremiação e seus representantes, vê-se frustrada a atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral, impondo-se o
julgamento das presentes contas como não prestadas e, por via de consequência, impondo ao partido a suspensão de sua anotação perante a
Justiça Eleitoral e a perda do direito de acesso ao Fundo Partidário, podendo requerer a regularização da situação nos moldes do § 1º, II do
aludido art. 83.
III – Dispositivo
Diante do exposto, nos termos do art. 77, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de Santo Antônio da Patrulha/RS, referentes às Eleições Gerais de 2018, cominando ao órgão partidário a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do mesmo, conforme determina o art.
83, inciso II da mesma Resolução.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, feitos os registros cabíveis no Sistema de Informações de Contas - SICO, arquivem-se.
Santo Antônio da Patrulha, 27 de fevereiro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-58.2016.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) REGINALDO COELHO DA
SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO FERNANDO COLLAR TELLES, ARMINDO FERREIRA DE JESUS E REGINALDO COELHO DA SILVEIRA
(ADV(S) REGINALDO COELHO DA SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
Vistos.
Tendo em vista que não há mais provas a serem produzidas, encerro a instrução.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis acerca do conteúdo da manifestação técnica de fls. 226/226-verso, bem como da abertura
de vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 03 (três) dias, conforme art. 40, caput, da Res. TSE nº
23.546/2017.
Decorrido o prazo, voltem conclusos.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 25 de fevereiro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 20/2019
O Doutor Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 055ª Zona de Taquara-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 Ernesto Alves, n. 1780, abre-se vista à
Tesoureira Nelci Mara Rovea Hinginger para se manifestar, no prazo de 3 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados nos
autos da Prestação de Contas n. 63-70.2017, exercício 2016, correndo pelo rito da omissão. Deverá no mesmo prazo regularizar sua
representação processual, sob pena de revelia. PRAZO: 3 (três) dias. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o(a)
Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS. Taquara-RS, 28 de fevereiro de 2019. Eu, SIMONE KRÁS
AMORETTI, Chefe de Cartório da 055 Zona Eleitoral, preparei e conferi. Dr. FREDERICO MENEGAZ CONRADO, Juiz Eleitoral.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 21/2019
O Doutor Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 055ª Zona de Taquara-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 Ernesto Alves, n. 1780, corre o prazo de 05
(cinco) dias para que a Tesoureira Nelci Mara Rovea Hinginger regularize sua representação processual, sob pena de revelia. PRAZO: 05
(cinco) dias E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral mandou publicar o presente Edital
no DEJERS. Taquara-RS, 28 de fevereiro de 2019. Eu, SIMONE KRÁS AMORETTI, Chefe de Cartório da 055 Zona Eleitoral, preparei e
conferi. Dr. FREDERICO MENEGAZ CONRADO, Juiz Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 97-11.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) MAURA CAROLINE VON MUHLEN-OAB 109867)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA E JEFERSON BENEDETTO (ADV(S) MAURA CAROLINE VON MUHLEN-OAB
109867)
Vistos.
Diante da certidão retro, verifico a intenção na regularização da prestação de contas. Renove-se a intimação das partes, por nota de
expediente, para que sejam prestadas as contas eleitorais de 2018, em acordo ao art. 49, da Resolução TSE n. 23.553/2017, com os extratos
bancários e relatório extraído do sistema SPCE, no prazo de 3 dias, sob pena de serem julgadas não prestadas.
Dil. Legais.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 84-17.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- ROLANTE (ADV(S) JANETE KRUPP LINDEN-OAB 52119)
RESPONSÁVEL(S) : ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA E JEFFERSON MACHADO DE OLIVEIRA
Vistos.
Diante da certidão retro, declaro a revelia para as partes Alcione Machado de Oliveira e Jefferson Machado de Oliveira, podendo a qualquer
tempo manifestar-se no processo, desde que representados nos autos por advogado.
Acostada defesa sem provas produzidas ou novos elementos, fl. 60, intimem-se as partes para a apresentação de alegações finais, no prazo
comum de 3 (três) dias, forte o art. 40, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 909-24.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : MARCELO PIRES CERVEIRA (ADV(S) RAQUEL LIEGE SILVEIRA RIBEIRO-OAB 81511)
MUNICÍPIO(S) : PAROBÉ/RS
Vistos.
Diante dos pareceres da unidade técnica e Ministério Público, ambos pela desaprovação das contas, com fulcro no art. 62, da Resolução TSE
n. 23.463/2015, converto o feito para o rito ordinário e determino a intimação do prestador de contas para que, no prazo de três dias, apresente
prestação de contas retificadora, pelo sistema SPCE, acompanhada de todos os documentos e informações descritos no art. 48 da resolução
supracitada.
Ainda, determino qua a unidade técnica busque informações junto aos sistemas da Justiça Eleitoral, dos CNPJs e CPF identificados nos
extratos de fls. 08/09v., de eventuais despesas efetuadas pelo candidato.
Apresentada manifestação, à unidade técnica para parecer.
Após, retornem conclusos.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 65/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-51.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) VANIR DE MATTOS-OAB 32962)
RESPONSÁVEL(S) : ALCEU PORT E NILSON GLUCK (ADV(S) VANIR DE MATTOS-OAB 32962)
Vistos etc.
Diante do teor do parecer conclusivo da unidade técnica e do parecer do Órgão Ministerial, ambos pela desaprovação das contas, intime-se o
órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus procuradores, via DEJERS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa e
requeiram as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância no processo, sob pena de preclusão, na forma
do art. 38, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
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Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 106-70.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (Adv.: Paula Renata Pereira OAB/RS 83369)
RESPONSÁVEL(S) : JUSCIMAR JOSÉ MENDES E CARLOS ERINALDO FREITAS ROSA (Adv.: Paula Renata Pereira OAB/RS 83369)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PP, do município de PAROBÉ, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 16) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 17).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PP do município de PAROBÉ relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 121-39.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv.:Gilmar da Silva Mello OAB/RS 31729)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA E ELISETE DE OLIVEIRA ROSA (Adv.:Gilmar da Silva Mello OAB/RS 31729)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PT, do município de PAROBÉ, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 15) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 16).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PT do município de PAROBÉ relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 117-02.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (Adv.: Diana Ruth Dienstmann OAB/RS 47592)
RESPONSÁVEL(S) : FABRIZZI MANZONI E FABIANO LUIS DOS SANTOS (Adv.: Diana Ruth Dienstmann OAB/RS 47592)
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Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do DEM, do município de PAROBÉ, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 15) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 16).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do DEM do município de PAROBÉ relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 113-62.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 031729)
RESPONSÁVEL(S) : ALDERI ZANATTA E ISMAR LUIZ DE SOUZA (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 031729)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PROS, do município de PAROBÉ, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 15) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 16).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PROS do município de PAROBÉ relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 92-86.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (Adv.: Julio Cezar OAB/RS 23697)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO CARLOS COLOMBO JUNIOR E DANIELA ESQUINATTE COLOMBO (Adv.: Julio Cezar OAB/RS 23697)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PTB, do município de RIOZINHO, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 17) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 18).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
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Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PTB do município de RIOZINHO relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 111-92.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
RESPONSÁVEL(S) : MOACIR CLOMAR JAGUCHESKI E GILNEI NUNES DA COSTA (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PPS, do município de PAROBÉ, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 18) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 19).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PPS do município de PAROBÉ relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 65-06.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) FULVIA POLIANA LAMB TIMMEN-OAB 44584)
RESPONSÁVEL(S) : ELTON PEDRO ARNHOLD E EUNICE MARIA KINZEL (ADV(S) FULVIA POLIANA LAMB TIMMEN-OAB 44584)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do MDB, do município de ROLANTE, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 34) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 36).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do MDB do município de ROLANTE relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
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Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-20.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE MATTOS-OAB
32692)
RESPONSÁVEL(S) : VALERIO JOSÉ ESQUINATTI E LEANDRO LEVI ZUCATTI (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR
DE MATTOS-OAB 32692)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do MDB, do município de RIOZINHO, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 27) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 28).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do MDB do município de RIOZINHO relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 102-33.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432)
RESPONSÁVEL(S) : FABIANO TACACHI MATTE E LAURO CESAR BITELO (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PSDB, do município de TAQUARA, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 17) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 18).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PSDB do município de TAQUARA relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-88.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
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JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE MATTOS-OAB 32692)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON TREVIZANI DA ROSA E JARDEL VALANDRO (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR
DE MATTOS-OAB 32692)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PSB, do município de RIOZINHO, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 26) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 27).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PSB do município de RIOZINHO relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 76/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-13.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA DE RIOZINHO (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE MATTOS-OAB
32692)
RESPONSÁVEL(S) : ALCEU PORT (ADV(S) DR. LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE MATTOS-OAB 32692), NILSON
GLUCK (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE MATTOS-OAB 32692)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PP, do município de RIOZINHO, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 26) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 27).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PP do município de RIOZINHO relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 115-32.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) IONARA RUMPEL DUTRA-OAB 55062)
RESPONSÁVEL(S) : VALDENIR DE MELLO MARTINS E ELÁRIO CARLOS JAHN (ADV(S) IONARA RUMPEL DUTRA-OAB 55062)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do MDB, do município de PAROBÉ, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 16) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl 17).
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do MDB do município de PAROBÉ relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-58.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB 76045 E MIRELLE FERNANDA
ROENNAU-OAB 95160)
RESPONSÁVEL(S) : LAURI FILLMANN, JOSÉ ALVARI ALVES PEDROSO E ALAN JONES MARTINS (ADV(S) ALAN JONES MARTINS-OAB
98257 E MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB 76045)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de TAQUARA-RS,
referente ao exercício financeiro de 2014.
Publicado o Edital n. 012/2015 (fl. 19) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como cientificado do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício o Ministério Público Eleitoral, não houve impugnação às contas (fl. 23).
Intimado o partido do exame preliminar das contas, houve manifestação (fls. 38/42).
Exarado parecer conclusivo pela desaprovação das contas, pela unidade técnica e Ministério Público (fls. 44/45 e 47), com a regularização da
representação processual, intimadas as partes, não houve apresentação de defesa, fl. 77.
Dispensada a abertura de prazo para alegações finais, visto não haver produção de provas tampouco novos elementos nos autos.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2014, do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de
TAQUARA-RS, apresentadas tempestivamente.
Os partidos políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano
anterior (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95). Consigna-se que mesmo que o partido não tenha movimentação financeira deve prestar contas,
apresentando sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício anterior, bem como registrar todos os bens e serviços estimáveis em
dinheiro, recebidos em doação, destinados ao seu funcionamento e manutenção (art. 28, §3º da Res. TSE n. 21.841/2004). Dessa maneira,
consoante certidões de fls. 18 e 70 o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT esteve constituído, no exercício financeiro de 2014, no
município de Taquara-RS, tendo como responsáveis financeiros o presidente Lauri Fillmann e o tesoureiro José Alveri Alves Pedroso, fato que
gerou a obrigação de prestar contas.
Registra-se também que, nos termos do art. 65, caput, da Res. TSE n. 23.546/2017, as disposições previstas nessa resolução “não atingem o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018“. Ainda, o mesmo artigo regulamenta, em seu § 3º,
inciso I, que "as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Res.-TSE n. 21.841/2004. Sendo, nas presentes contas, do exercício financeiro de 2014, devem as penalidades serem aplicadas com base
nas disposições constantes na Res. TSE n. 21.841/2004. Por outro lado, o processamento da prestação de contas deveria seguir o rito previsto
na Res. TSE n. 23.546/2017 que, da análise dos autos, verifico foi ajustada.
Identificada a ausência de conta bancária aberta durante todo o exercício financeiro, em afronta do disposto nos artigos 4º e 10 da Res. TSE n.
21.841/2004, consequentemente como a falta da apresentação dos extratos bancários consolidados e definitivos para todo o exercício
financeiro. Tal falha afeta diretamente a regularidade das contas, ao limitar sua fiscalização pela Justiça Eleitoral, conforme estabelece a citada
Resolução.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de TAQUARA-RS, relativas ao
exercício financeiro de 2014, com fulcro no artigo 46, inc. III, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 28, inciso IV, da Resolução TSE n. 21.841/2004, da suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO - Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-14.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
RESPONSÁVEL(S) : JOHNER WILLIAN DA SILVA E ELSON LUIS NOGUEIRA (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do Partido da Mobilização Nacional - PMN, do município de Parobé/RS.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos após notificações em acordo ao art. 30, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Publicado edital n. 03/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 06 verso.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, fl. 09.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 10.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do Partido da Mobilização Nacional - PMN, do município de
Parobé/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”,
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 80/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-73.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2008 - Cargo - Vereador
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : NILSON ENDERLE
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do candidato a vereador NILSON ENDERLE, do PSDB, município de Parobé, referente às eleições 2008,
apresentada intempestivamente.
Submetida a prestação de contas à análise, foi expedido parecer técnico foi pela aprovação das contas.
O Ministério Público opinou no mesmo sentido, pela aprovação das contas.
Breve relato.
Decido.
De acordo com a análise técnica e parecer do órgão ministerial constantes no presente feito, as contas prestadas pelo candidato estão
regulares, merecendo, pois, aprovação, sem qualquer ressalva.
Pelo exposto APROVO as contas prestadas pelo candidato NILSON ENDERLE, do PSDB, do município de Parobé, com fulcro no I, art. 40, da
Resolução TSE n. 22.715/2008.
Determino a regularização do cadastro eleitoral pela anotação do código ASE 272-2.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Taquara, 28 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 57 ZE/RS
JUSTIÇA ELEITORAL – 057ª ZONA ELEITORAL – URUGUAIANA
PROCESSO Nº: 49-17.2016.6.21.0057
AÇÃO PENAL – Crimes Eleitorais
PROTOCOLO Nº 18.628/2016
Réus: JOSÉ PROTÁSIO SILVA RAMOS, LUCIANO CARDOSO RAMOS e outros
(Adv. Manuel Petry OAB/RS 50.204).
Vistos e examinados os autos
Compulsando-se os autos, verifica-se que os réus foram denunciados pela prática de crimes que contam com penas mínimas de 01 ano de
reclusão, tendo como penas máximas 02 anos, no caso do crime do artigo 290, e 05 anos, no caso do crime do artigo 353, o qual se verifica
que teria relação com o tipo penal previsto no artigo 350, todos do Código Eleitoral.
Outrossim, observa-se que os fatos teriam ocorrido entre os meses de março e maio de 2012, ao passo que a denúncia foi recebida no dia
08/07/2016, de modo que após prazo de 04 anos.
De igual modo, saliente-se que, em ação penal similar, a de número 89-33.2015.6.21.0057, houve reconhecimento de prescrição da pretensão
punitiva em face da pena projetada, em caso no qual denunciados teriam cometido o crime do artigo 350 do Código Eleitoral, em fevereiro de
2008, e a denúncia fora recebida em 27/06/2012, a fim de que não houvesse maior movimentação judiciária sem qualquer perspectiva de
concretização da pretensão punitiva, em face da perda superveniente do interesse de agir.
Em face do exposto, dê-se vista ao Ministério Público para que diga acerca de eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
em face da pena projetada (prescrição em perspectiva).
Apresentada manifestação, dê-se vista às Defesas já constituídas (fls. 702-705, 714-716 e 756-761).
Obtempere-se que os antecedentes criminais dos réus de acham acostados às fls. 632-659 e 746.
Enfim, façam-se os autos conclusos para decisão.
Uruguaiana, 29 de novembro de 2018.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 057ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-97.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - TURUÇU
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir de informação da Chefia de Cartório a respeito da omissão do Partido Democrático Trabalhista – PDT de
Turuçu quanto à prestação de contas relativa às Eleições 2018.
Expirado o prazo para a apresentação das contas, foi determinada a autuação do feito na classe Prestação de Contas, a juntada aos autos dos
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada, bem como a citação dos omissos para, querendo, manifestar-se no prazo de três dias.
As diligências foram cumpridas às fs. 04/05 dos autos.
A citação foi feita por edital e as partes não se manifestaram no prazo legal (fl. 022).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de não prestação das contas.(fl. 024)
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, artigo 34 da Lei n. 9.096/95, bem como pela Lei n. 9.504/97 e
pela Resolução TSE n. 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações realizadas
pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A legislação eleitoral estabelece que os candidatos e partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização
sobre as contas de campanha, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle sobre a origem
das receitas e a destinação das despesas.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
No caso em análise, em que pese não haver indícios de movimentação financeira, o partido supracitado, mesmo após edital de citação, não
apresentou sua documentação contábil, mantendo sua omissão quanto à prestação.
Diante da gravidade da omissão partidária, não há alternativa a não ser o julgamento de não prestação de contas, que acarretará ao partido a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário, além de suspensão do órgão partidário enquanto durar a omissão, nos termos do art. 83,
inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Pelo exposto, com base no art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático
Trabalhista – PDT de Turuçu, relativas às Eleições 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada,
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determinando a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal,
enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Não havendo requerimentos pendentes, arquive-se.
Pelotas, 28 de fevereiro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-49.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JOSÉ CARLOS DALLASTRA-OAB 27425)
RESPONSÁVEL(S) : NEUSA BERSAGUI ABRUZZI E GILBERTO NUNES DA SILVA
Vistos.
A Res. TSE 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, em seu art. 41, traz:
Art. 41. Os órgãos de direção estaduais e municipais devem manter atualizados perante a Justiça Eleitoral os seus dados de endereço,
telefone, fac-símile e e-mail, bem como os de seus dirigentes.
Logo, resta claro que é dever do partido, e de seus responsáveis, a manutenção atualizada de seus contatos junto à Justiça Eleitoral.
Como não foi possível notificar a Presidente do PMDB de Alvorada/RS, Neusa Bersagui Abruzzi, no endereço consultado pela Justiça Eleitoral
(fl. 21), determino que seja notificada por edital, utilizando por analogia o art. 256, §3º, do CPC/2015 c/c art. 261 e seguintes, da CNJE, com o
prazo de 20 (vinte) dias para que se manifeste, nos termos do despacho de fl. 24.
DL.
Alvorada, 28 de fevereiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-86.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASIELIRO- PSB (ADV(S) LUCAS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
RESPONSÁVEL(S) : VLADIMIR DA SILVA E JONATAN VAGNER BORGES DE BORBA (ADV(S) LUCAS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
Vistos.
Intimem-se, nos termos do Art. 72, §4º, da Res. TSE 23.553/2017, os o partido e seus responsáveis para que se manifestem no prazo de 3
dias, acerca do parecer técnico conclusivo expedido.
Diligências legais.
Alvorada, 28 de fevereiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 243-63.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) TAIANNY BAGESTEIRO DE SOUZA-OAB 103377)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIOMIRO FERRANDO BORGES E MARCIA SANTOS RODRIGUES (ADV(S) TAIANNY BAGESTEIRO DE
SOUZA-OAB 103377)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Com base na petição da União (fls. 97/100), determino:
I) a intimação do PP (Progressistas) de Alvorada/RS, para efetuar o pagamento de R$879,76 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta e
seis centavos), espontaneamente no prazo de 15 (quinze) dias, referente à condenação a que foi submetida a parte na decisão transitada em
julgado nos presentes autos, conforme art. 523, caput, do CPC/2015, devendo ser apresentado o comprovante da quitação do débito em
Cartório, no mesmo prazo. Caso o pagamento não seja efetuado espontaneamente no prazo estipulado, o montante da condenação deverá
ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, §1º, do CPC/2015);
II) que, caso não seja efetuado o pagamento espontâneo, venham-me conclusos para análise do pedido referente aos itens "2", "3" e "4" da
petição de fl. 97-verso;
III) a intimação pessoal da AGU (item "5").
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No que se refere à solicitação de inscrição do Partido Progressistas - PP de Alvorada/RS no CADIN (fl. 96), indefiro, visto que a previsão para
tal ato, conforme trazido pela AGU, consta no art. 60, I, b, da Res. TSE 23.464/2015, que regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096,
de 19 de setembro de 1995 – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos, ou seja, trata das prestações de contas anuais das agremiações
políticas. Inclusive, tal resolução já foi revogada, estando em vigor a Res. TSE 23.546/2017, em detrimento daquela, onde consta o mesmo
texto.
De qualquer forma, a Res. TSE 23.463/2015 é a que rege esse processo, sendo que a mesma dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições 2016. Esta norma não traz dispositivo que determine
inscrição no CADIN em caso de inadimplência. A Res. TRE-RS 298/2017, que disciplina, no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul,
o pagamento e o parcelamento de multas aplicadas em processos judiciais de natureza cível-eleitoral e o recolhimento de valores ao erário,
apurados em prestação de contas de campanha eleitoral e de partidos políticos, também não aventa tal ordem quanto às prestações de contas
eleitorais.
Intimem-se.
Alvorada, 28 de fevereiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 07/2019
O Doutor Márcio Moreira Paranhos Dias, Juiz Eleitoral Substituto da 75ª Zona de Nova Prata-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, nos termos da Lei n. 9.504/97 e do art. 59 e §§ da Resolução TSE n. 23.553/17, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem
conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Henrique Lenzi nº 464, em Nova Prata, foi recebido processo de prestação de contas
relativos às Eleições Gerais de 2018 de diretório municipal.
OBJETO:
Publicidade da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político:
Partido Progressistas – PP (PC n. 87-04.2018.6.21.0075)
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 Juíz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Dado e passado nesta Cidade de Nova Prata em 21 de fevereiro de 2019. Eu, Elisabete Susi de Avila Fernandes, Chefe de Cartório da 75ª
Zona Eleitoral, subscrevi.
Márcio Moreira Paranhos Dias,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 65-43.2018.6.21.0075
Prestação de Contas de Eleições 2018
PROCEDÊNCIA: André da Rocha/RS
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – MDB
Adv. Andreia Ghelere OAB/RS 49455
Rh.
Intime-se o órgão partidário, através do DEJERS,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação
processual de seu presidente e tesoureiro nos termos dos artigos 48,
§7° e 101, III, da Resolução TSE n° 23.553/2017.
Nova Prata, 26 de fevereiro de 2019.
Márcio Moreira Paranhos Dias,
Juiz Eleitoral Substituto.

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-84.2017.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - DILERMANDO DE AGUIAR -RS
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) LUCIANE DE FREITAS TRINDADE-OAB 101046)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE ALBERTO PEREIRA SAIDELLES (ADV(S) LUCIANE DE FREITAS TRINDADE-OAB 101046), PEDRO ADAMAR
OLIVEIRA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de cumprimento de decisão proferida em prestação de contas partidária que determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, de
valores irregularmente recebidos pelo órgão municipal do DEMOCRATAS de Dilermando de Aguiar, no exercício financeiro de 2016 (fls.63/64).
Com o trânsito em julgado, o órgão partidário foi intimado a recolher o valor devido o que não ocorreu (fls.89/90v).
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quarta-feira, 06 de Março de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 40, Página: 27

Em 07.08.2018, ante a inércia do devedor, este juízo determinou a remessa dos autos ao TRE-RS, conforme previsto no art.14 da Resolução
TRE-RS n.298/2017 (fl.91).
A Advocacia-Geral da União (AGU) foi, então, comunicada do inadimplemento (fls.93/94) e os autos retornaram a este juízo para
arquivamento.
Em 21.02.2019, a AGU protocolizou o documento de fls.99/101, comunicando a quitação integral do débito.
É o sucinto relatório.
A União informou a satisfação da obrigação objeto do presente cumprimento de sentença, uma vez que o órgão municipal do Democratas
(DEM) de Dilermando de Aguiar realizou o recolhimento integral do débito decorrente da decisão que desaprovou estas contas partidárias.
Assim, considerando que o art.925 do Código de Processo Civil de 2015 determina que a extinção da execução só produz efeito com
manifestação judicial, cabe a este juízo declará-la.
Ante o exposto, com base no art.924, inc.II c/c art.925, tudo do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, em razão
do recolhimento integral do valor devido por parte do órgão partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Pedro do Sul, 01 de março de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 90ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 60-73.2018.8.21.0090
PROTOCOLO: 55.057/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Eleições 2018 – Órgão Diretivo Municipal
PROCEDÊNCIA: ELDORADO DO SUL /RS
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (Adv. Silvia de Oliveira Simonetto – OAB/RS 61850).
Responsáveis: Fabio Jose Araujo Leal e Ricardo Alves Santos (Adv. Silvia de Oliveira Simonetto – OAB/RS 61850).
Vistos. Intimem-se as partes para manifestação sobre as questões elencadas no Relatório para Expedição de Diligências (fl. 25-26), no prazo
de 03 (três) dias.
Em 25.02.2019
Patrícia Antunes Laydner
Juíza Eleitoral da 090ª ZE/RS

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-67.2015.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ANÁLISE DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15681)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRA BEATRIZ SILVEIRA, NEIDA APARECIDA LISBOA, RAFAEL SCHMITT FIGLIERO, ALMERINDA CLÉLIA DA
SILVA, CARLOS ROBERTO SANT ANA SILVEIRA, ADÃO SILVA DOS REIS E MARIA LÚCIA OSTJEN
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
Vistos,
Considerando a informação de que o Partido Trabalhista Brasileiro nomeou comissão provisória municipal de Esteio, conforme documentos
juntados nas fls. 477/478, e, considerando, ainda, as reformas das decisões deste Juízo, constantes das fls. 421 e 467/471, quanto ao diretório
estadual do PTB, determino a atualização do cálculo e, após, a intimação da comissão provisória de Esteio do referido partido, para
providenciar o que segue:
1. nomear procurador representante do PTB municipal de Esteio, já que o procurador nos autos juntou procuração outorgada apenas pelo
diretório estadual do partido;
2. efetuar o pagamento do valor executado, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, ficando ciente de que, caso não realizado o
pagamento no referido prazo, será aplicada multa de 10% e fixados honorários advocatícios também de 10%, na forma do art. 523, § 1º, do
CPC.
Dil. Legais.
Esteio, 27 de fevereiro de 2019
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
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103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-49.2017.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanci do Sul
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB DE TUPANCI DO SUL (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
RESPONSÁVEL(S) : VITOR BONES E MOACIR MONARI (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada tempestivamente pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Tupanci do Sul/RS, referente
ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o Edital n. 09/2017 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls. 35-39).
Expedido Relatório Preliminar de Exame (fls. 40-40v), do qual a parte foi intimada para complementar a documentação, apresentando a petição
de fls. 44.
O órgão técnico emitiu o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 46-47), apontando impropriedades e diligências a serem realizadas.
O juízo acolheu o exame (fls. 48), determinando a intimação do partido, que apresentou a manifestação e os documentos de fls. 51-55.
Após a manifestação do prestador de contas, a escrivania eleitoral certificou acerca da necessidade de realização de novas diligências (fls. 56),
determinando-se a expedição de ofício à agência do BANRISUL de São José do Ouro para obtenção de novas informações (fls. 57-59).
O oficiado apresentou resposta às fls. 60, ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela desaprovação das contas (fls.
62-63).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pela desaprovação das contas (fls. 67-67v).
Em face das irregularidades apontadas no parecer conclusivo, o partido e os responsáveis foram citados para defesa, por meio do DEJERS,
entretanto, apenas a agremiação partidária apresentou a petição de fls. 72-73, após o que, foi determinada nova manifestação da unidade
técnica, intimação das partes para alegações finais e vista ao MPE (fls. 75).
A unidade técnica apresentou exame das provas produzidas (fls. 77-78). O prazo para alegações finais decorreu in albis (fls. 80). O Ministério
Público Eleitoral apresentou parecer, ratificando sua manifestação anterior, no sentido da desaprovação das contas (fls. 81).
Proferida sentença às fls. 83-86 pela desaprovação das contas, o órgão partidário interpôs recurso (fls. 89-91), em seguida, o Ministério
Público Eleitoral foi intimado da sentença (fls. 92-92v), remetendo-se os autos à superior instância.
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral exarou parecer de fls. 99-111, opinando, preliminarmente, pelo retorno dos autos à
origem, ante a falta de citação dos responsáveis e pela não aplicação da multa de até 20% sob os valores irregularmente recebidos, o que foi
acatado pelo juízo ad quem, no acórdão de fls. 114-118, determinando-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem.
Recebidos os autos (fls. 124), os responsáveis, citados (fls. 132-133), deixaram transcorrer in albis o prazo de defesa. Por seu turno, o órgão
partidário apresentou a petição de fls. 130, repetindo os termos da defesa anteriormente apresentada. O partido e os responsáveis
apresentaram alegações finais remissivas às fls. 138. O Ministério Público Eleitoral ratificou os termos do parecer anterior, pela desaprovação
das contas (fls. 141).
É o relatório. Passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2016, do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Tupanci do Sul/RS.
Registre-se, inicialmente, que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na
Resolução TSE n. 23.464/2015, estando suas peças devidamente assinadas.
No que se refere ao exame das contas, o partido e os responsáveis não lograram êxito em explicar as impropriedades apontadas no relatório
de exame das contas (fls. 46-47) e no parecer conclusivo (fls. 62-63), no que se refere a não emissão de recibos para as doações recebidas no
site do TSE e a omissão do valor da transferência recebida nos demonstrativos apresentados.
Entretanto, ainda que superadas tais impropriedades, as irregularidades apontadas comprometem a prestação de contas.
Analisando as contas prestadas e os exames técnicos realizados, verifica-se que os extratos bancários apresentados não contemplam todo o
exercício financeiro. Na defesa, o partido afirmou que “(…) não ocorreu a manutenção de conta bancária durante todo o período”,
argumentando que “(…) tal situação não prejudica a análise das contas” (fls. 72). Ocorre que os argumentos apresentados devem ser
afastados.
Isto porque, conforme apontado no parecer conclusivo “Os extratos bancários apresentados pelo partido não contemplam todo o exercício
analisado (foram apresentados extratos apenas dos meses de outubro e dezembro de 2016).” (fls. 62v). Porém, o órgão partidário é obrigado a
manter conta bancária para arrecadação de recursos durante todo o exercício financeiro, nos termos do que prescreve o artigo 29, inciso V, da
Resolução TSE n. 23.464/2015, mormente considerando que o órgão partidário municipal estava em situação “vigente” durante todo o
exercício de 2016, conforme se depreende da certidão de fls. 33.
Art. 29.O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral: (…)
V – extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira. (grifei)
Nesse sentido, retira-se da jurisprudência do TRE/RS:
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Art. 4º, caput, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. Falta de
abertura de conta bancária para o registro da movimentação financeira e da apresentação dos extratos bancários correspondentes.
Providências imprescindíveis, seja para demonstrar a origem e a destinação dada aos recursos, seja para comprovar a alegada ausência de
movimentação financeira à Justiça Eleitoral. (Recurso Eleitoral n. 3350, TRE/RS, Relator Des. Federal Luís Alberto D`Azevedo Aurvalle, j.
25.01.2016, DEJERS 29.01.2016)
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Desta forma, a apresentação apenas parcial dos extratos bancários, que se constituem no principal instrumento de que dispõe a Justiça
Eleitoral para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário, considerando que todos os recursos arrecadados devem transitar pela
conta bancária antes de sua aplicação, configura irregularidade grave.
Além disso, nos documentos apresentados não há identificação do doador/contribuinte da única transferência recebida pelo órgão partidário,
em 20.10.2016, no valor de R$ 7.902,00 (sete mil novecentos e dois reais), que representa a totalidade dos recursos declarados como
arrecadados.
Em sua defesa, o partido argumenta que “O documento de fl. 52 mostra a existência da conta anterior – 06.014262.0-5 – e a total
correspondência do saldo existente (R$ 7.901,84) com o lançado na presente prestação de contas” e que “(…) os recursos lançados tem [sic]
origem em conta anterior, devidamente demonstrado, condição que afasta a assertiva de recursos de origem não identificada” (fls. 72).
Entretanto, ao contrário do aduzido na defesa, a transferência é originária de conta diversa daquela indicada, registrada pelo partido no
exercício anterior.
No comprovante de transferência apresentado (fls. 53), verifica-se que a transferência é proveniente da conta n. 35.014039.0-6, agência 0861,
banco BANRISUL, conta diversa da anteriormente titularizada pelo partido, e que não é de sua titularidade, conforme informações prestadas
pela agência local da instituição bancária, de n. 0861 (fls. 60).
Assim, verifica-se que o total dos recursos percebidos pela agremiação (R$ 7.902,00) foi recebido de maneira irregular, já que a não indicação
do CPF ou do CNPJ do doador/contribuinte, inviabiliza a identificação da real origem dos recursos e a fiscalização de eventual recebimento de
recursos de fontes vedadas, em desacordo com o que determina os artigos 5º, inciso IV, 7º, caput, e 8º, §§ 1º e 2°, da Resolução TSE n.
23.464/2015, a saber:
Art. 5º. Constituem receitas dos partidos políticos: (…) IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao
financiamento de campanhas eleitorais e das despesas ordinárias do partido, com a identificação do doador originário.
Art. 7º. As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos. (grifei)
Art. 8º. As 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. (grifei)
§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. (grifei)
Desta feita, verifica-se irregularidade na ausência de discriminação da origem dos recursos recebidos, pois efetuado depósito na conta
bancária do partido sem a identificação do CPF do doador/contribuinte, caracterizando o montante de R$ 7.902,00 (sete mil, novecentos e dois
reais) como recurso de origem não identificada, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso I, alínea “a”, da Resolução citada:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que: I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a
inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos: a) não tenham sido informados.
Neste sentido, retira-se da jurisprudência do TRE/RS:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. (...) RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. Preliminar afastada. (…) 4. Depósito na conta da agremiação
sem a indicação da inscrição do CPF ou do CNPJ dos doadores, caracterizando o recebimento de recursos de origem não identificada.
Recolhimento ao Tesouro Nacional. 5. Ausência de esclarecimentos sobre quitação de dívida e omissão de conta bancária em nome da
agremiação. 6. Falhas que comprometem a transparência das contas e ensejam o juízo de reprovação da contabilidade. Suspensão do
repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de três meses. 7. Desaprovação. (PC n. 104-42.2016.6.21.0000, Porto Alegre,
relator Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, em 08.03.2018) (grifei)
Desta forma, conclui-se, do contexto probatório, que as contas prestadas apresentam inconsistências de natureza grave, em descumprimento
aos preceitos legais supracitados, que comprometem sua regularidade, ensejadoras da desaprovação, nos termos do artigo 46, inciso III,
alínea “a” da Resolução TSE n. 23.464/2015, que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (...) III – pela desaprovação, quando: a) for
verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas.
Quanto às sanções previstas pela legislação em caso de desaprovação, o artigo 37 da Lei n. 9.096/95, reprisado no artigo 49 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, prevê a devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento), a ser
aplicada de forma razoável e proporcional, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses.
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei n. 13.165, de 2015)
Observa-se que a Lei n. 13.165/15 modificou a sanção legal referente às desaprovações de contas, passando a cominar a pena de devolução
da importância considerada irregular acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). Ainda, na esteira da decisão do Tribunal Superior
Eleitoral, a nova sanção deverá ser aplicada nas prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2016 e seguintes:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.
DESAPROVADA PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. QUESTÃO DE ORDEM. As alterações promovidas no caput do art. 37 da Lei nº 9096/1995, reproduzidas no art. 49 da Res.-TSE nº
23.464/2015, são regras de direito material e, portanto, aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes.
Entendimento contrário permitiria que contas das agremiações partidárias relativas a um mesmo exercício financeiro fossem analisadas com
base em regras materiais diversas, o que não se pode admitir. É preciso conferir tratamento isonômico a todos os partidos políticos, sem
alterar as regras aplicáveis a exercícios financeiros já encerrados, em razão do princípio da segurança jurídica. O Plenário do TSE, analisando
a questão relativa à alteração legislativa promovida pela mesma lei ora em análise na Lei das Eleições quanto ao registro do doador originário
nas doações, assentou que "a regra constante da parte final do § 12 do art. 28 da Lei nº 9.504/97, com a redação conferida pela Lei nº
13.165/2015, não pode ser aplicada, [...] seja porque a lei, em regra, tem eficácia prospectiva, não alcançando fatos já consumados e
praticados sob a égide da lei pretérita" (ED-REspe nº 2481-87/GO, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 1º.12.2015). A modalidade de
sanção em decorrência da desaprovação de contas prevista na nova redação do caput do art. 37 da Lei nº 9.096/1995, conferida pela Lei nº
13.165/2015, somente deve ser aplicada às prestações de contas relativas ao exercício de 2016 e seguintes. […] 5. Embargos de declaração
rejeitados. (Prestação de Contas n. 96183, Acórdão, Relator Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume, Tomo
54, Data 18/03/2016, Página 60/61) (grifei).
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III - DISPOSITIVO
Isso posto, com base no artigo 46, inciso III, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, DESAPROVO as contas do Movimento Democrático
Trabalhista – MDB de Tupanci do Sul/RS, referentes ao exercício financeiro de 2016, ante os fundamentos declinados.
Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, do valor recebido irregularmente - R$
7.902,00 (sete mil, novecentos e dois reais), nos quais incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base no §1º, do
artigo 60, da Resolução TSE n. 23.464/15, além da suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento da
origem dos recursos seja aceito pela Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 47, inciso II, da Resolução supracitada.
No que tange à dosimetria da multa prevista no artigo 49 da Resolução TSE n. 23.464/15, analisando as circunstâncias fáticas dos autos,
considerando a gravidade e a repercussão dos valores irregulares sobre a totalidade das contas (equivalente a 100% dos valores
arrecadados), entendo proporcional e razoável sua aplicação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a importância apontada como
irregular.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, intime-se para recolhimento dos valores no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução
TSE n. 23.546/17) e devolvam-se os livros Diário e Razão que se encontram anexados aos autos, mediante certidão e cópia eletrônica.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 28 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.030/2019
PROCESSO CLASSE: PC 16-53.2017.6.21.0134
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Patidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Canoas/RS
JUÍZA ELEITORAL - Annie Kier Herynkopf
PARTIDO - Partido dos Trabalhadores - PT RESPONSÁVEIS: Emílio Milan Neto, Maria Eunice Dias Wolf, Marta Romana Valmorbida Rufatto e Isabel Cristina Passos dos Santos
Advs. Walter Bahi Benh - OAB/RS 92.286; Emílio Milan Nto OAB/RS 50.080
Vistos.
Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais no prazo de 03 (três) dias.
Em 28/02/2019.
Annie Kier Herynkopf
Juíza Eleitoral da 134ª ZE.

135ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 46-51.2018.6.21.0135 AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : GELCI DE LURDES SCHUSTER (ADV(S) JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA-OAB 76.389 E VALÉRIA QUEVEDO GARCIA-OAB
60.911)
VISTOS,
Com o objetivo de ofertar à ré a suspensão condicional do processo, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, designo audiência para o dia
27/03/2019, às 14 horas, na sala de audiências do Juizado Especial Cível, no 4º andar do Fórum de Santa Maria/RS, localizado à Alameda
Buenos Aires, nº 201, Bairro Nossa Senhora Medianeira, nesta cidade. Intimem-se. Diligências Legais. Santa Maria, 28 de fevereiro de 2019.
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.

146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-32.2018.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017- OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Engenho Velho
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : LUCIMAR ANTONIO VOLPI E VOLMIR ANTONIO ROMANSIN
Vistos.
I – RELATÓRIO
1. Cuida-se da prestação de contas anual oferecida pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT), do município de Engenho
Velho/RS, conforme art. 28, inciso I, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017, referentes ao ano 2017.
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Transcorrido o prazo legal, a agremiação não prestou contas. Expedida a Carta de Intimação nº 015/2018, o partido, por meio dos seus
responsáveis, comunicou a Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 03) e apresentou as procurações de constituição de advogado (fl. 04),
em conformidade com o art. 28, inciso I, § 3º, da resolução supracitada, protocolando a documentação no dia 11 de dezembro de 2018.
Foi publicado o Edital n. 059/2018 (fl. 08), dando publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Não houve
impugnação à declaração.
Emitido o Exame da Prestação de Contas (fls. 09/09v), o órgão técnico sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, visto que estão em
conformidade com a legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente. O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl.
11/11v) manifestando-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT), do município de Engenho Velho/RS,
referentes ao exercício 2017.
Registre-se que a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela agremiação partidária foi instruída conforme
determina a Resolução TSE 23.546/2017, estando devidamente assinada, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, e contando com
a constituição de advogado.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se não existir movimentação financeira na conta bancária do partido, informação que está em
consonância com aquela prestada pela agremiação.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o exame da prestação de contas.
III – DISPOSITIVO
Na esteira da análise técnica e do parecer Ministerial, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT), do município de Engenho Velho/RS, relativas ao ano de 2017, com base no art. 46, inciso II,
Resolução TSE n. 23.546/2017, tendo em vista que estão em conformidade com as informações encontradas nos registros de prestação de
contas e com a legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Constantina, 27 de fevereiro de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-34.2018.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Novo Xingu
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PT- PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUER-OAB 83008)
RESPONSÁVEL(S) : EDERVAL OSMAR LAUER E MARLI FENNER MARTINI (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUER-OAB 83008)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Processo de Prestação de Contas Partidárias Anuais do exercício de 2017, apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES
– PT, do município de Novo Xingu-RS, conforme art. 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
As contas foram protocoladas no dia 25 de outubro de 2018, em caráter intempestivo.
Após publicação de edital (fl. 110) e decurso do prazo legal, foi expedido o Exame da prestação de Contas (fl. 111/111v), o qual não encontrou
falhas na prestação de contas.
Na sequência, o órgão técnico emitiu Parecer Conclusivo (fl. 112/112v), concluindo pela regularidade e aprovação das contas com ressalvas,
haja vista estarem em condição regular e terem sido cumpridas todas as determinações da Resolução TSE 23.546/2017, porém foram
entregues intempestivamente.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fls. 49/49v) na mesma direção, concluindo pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relato.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do município de Novo Xingu-RS, referentes ao
exercício 2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE
23.546/2017, inclusive instrumento de mandato para constituição de advogado, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu
presidente quanto por seu tesoureiro e contador habilitado.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se não existir impropriedades ou irregularidades nas mesmas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o relatório conclusivo.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, face a análise técnica e parecer Ministerial, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do município de Novo Xingu-RS, referentes ao exercício 2017, com fulcro no art. 46, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, tendo em vista que estão em conformidade com as informações encontradas nos registros de prestação de
contas e com a legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
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Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Constantina, 27 de fevereiro de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-84.2018.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Novo Xingu
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : OLIVIO KUSTER E IVAN CARLOS MARTINELLI
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Processo de Prestação de Contas Partidárias Anuais do exercício de 2017, apresentadas pelo PROGRESSISTAS – PP, do
município de Novo Xingu-RS, conforme art. 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Transcorrido o prazo regulamentar, a agremiação não prestou contas. Expedida a Carta de Intimação nº 019/2018, o partido se manifestou,
apresentando as contas em 10 de dezembro de 2018.
Após publicação de edital (fl. 45) e decurso do prazo legal, foi expedido o Exame da prestação de Contas (fl. 53/53v), o qual não encontrou
falhas na prestação de contas.
Na sequência, o órgão técnico emitiu Parecer Conclusivo (fl. 47/47v), concluindo pela regularidade e aprovação das contas com ressalvas, haja
vista estarem em condição regular e terem sido cumpridas todas as determinações da Resolução TSE 23.546/2017, porém foram entregues
intempestivamente.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fls. 49/49v) na mesma direção, concluindo pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relato.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo PROGRESSISTAS – PP, do município de Novo Xingu-RS, referentes ao exercício 2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE
23.546/2017, inclusive instrumento de mandato para constituição de advogado, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu
presidente quanto por seu tesoureiro e contador habilitado.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se não existir impropriedades ou irregularidades nas mesmas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o relatório conclusivo.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, face a análise técnica e parecer Ministerial, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
PROGRESSISTAS – PP, do município de Novo Xingu-RS, referentes ao exercício 2017, com fulcro no art. 46, inciso II, da Resolução TSE n.
23.546/2017, tendo em vista que estão em conformidade com as informações encontradas nos registros de prestação de contas e com a
legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Constantina, 27 de fevereiro de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE

172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-67.2018.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS 2018 - OMISSÃO - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) ALEXANDRE PIENIS-OAB 81.757)
RESPONSÁVEL(S) : NAASOM LUCIANO DA ROCHA (ADV(S) ALEXANDRE PIENIS-OAB 81.757), DANIELLE STEPHANIE PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB (Novo Hamburgo) concernente às Eleições Gerais de
2018.
Apresentados os documentos, foi publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
O prazo para apresentação de impugnação transcorreu in albis.
No parecer conclusivo, o Sr. Analista manifesta-se pela aprovação das contas (fl. 103).
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral (fl. 111 e verso).
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas do PTB (Novo Hamburgo), referentes ao pleito eleitoral de 2018.
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Foram acostados os documentos exigidos na Resolução TSE nº 23.553/2017.
Submetidos ao setor técnico, apurou-se que: o partido abriu conta corrente, mas não movimentou recursos de ordem financeira; recebeu
doações estimáveis no valor dos serviços de contabilidade e de advocacia, devidamente informadas e os relatórios de análise emanados do
SPCE não indicam qualquer irregularidade resultando do cruzamento dos dados com o sistema da SRF.
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB (Novo Hamburgo), relativas às eleições
gerais de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa
Novo Hamburgo, 26 de fevereiro de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-97.2018.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) NEI LUIS SARMENTO-OAB 38.209)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL ANTONIO DA SILVA GROSS E LUIZ MARIO TAROUCO DE SOUZA (ADV(S) NEI LUIS SARMENTO-OAB 38.209)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DEMOCRATAS – PSDB (Novo Hamburgo)
concernente às Eleições Gerais de 2018.
Apresentados os documentos, foi publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
O prazo para apresentação de impugnação transcorreu in albis.
No parecer conclusivo, o Sr. Analista manifesta-se pela aprovação das contas (fl. 81).
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral (fl. 89).
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas do PSDB (Novo Hamburgo), referentes ao pleito eleitoral de 2018.
Foram acostados os documentos exigidos na Resolução TSE nº 23.553/2017.
Submetidos ao setor técnico, apurou-se que: o partido abriu conta corrente, mas não movimentou recursos financeiros; os valores referentes
aos serviços de contabilidade e de advocacia não foram lançados por terem sido contratados anualmente pelo partido, e como tal
contabilizados; não houve transmissao de dados por inviabilidae técnica.
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DEMOCRATAS – PSDB (Novo
Hamburgo), relativas às eleições gerais de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa
Novo Hamburgo, 26 de fevereiro de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 022/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-75.2018.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE (ADV(S) ELISA ANA SAUL-OAB 23.785)
RESPONSÁVEL(S) : EMERSON FERNANDO LOURENÇO, PAULO HENRIQUE SILVA DE MELLO E ROSELI MARIA DA SILVA (ADV(S)
ELISA ANA SAUL-OAB 23.785)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do SOLIDARIEDADE (Novo Hamburgo) concernente às Eleições Gerais de 2018.
Apresentados os documentos, foi publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
O prazo para apresentação de impugnação transcorreu in albis.
No parecer conclusivo, o Sr. Analista manifesta-se pela aprovação das contas (fl. 78).
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral (fl. 86 e verso).
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas do SOLIDARIEDADE (Novo Hamburgo), referentes ao pleito eleitoral de 2018.
Foram acostados os documentos exigidos na Resolução TSE nº 23.553/2017.
Submetidos ao setor técnico, apurou-se que: o partido apresentou prestação retificadora incluindo rubricas de gastos com serviços de
contabilidade e de advocacia, incluindo-as como doações estimáveis em dinheiro; não foi aberta conta corrente e os relatórios de análise
emanados do SPCE não indicam qualquer irregularidade.
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do SOLIDARIEDADE (Novo Hamburgo), relativas às eleições gerais de 2018, nos termos do art.
77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa
Novo Hamburgo, 26 de fevereiro de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
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173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 014/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 129-84.2017.6.21.0173
PROTOCOLO: 34.842/2017
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU: PAULO CEZAR BEZERRA FERNANDES (Adv. Luís Fernando Carvalho da Silva, OAB/RS 99.902)
“"Vistos.
Designo audiência para o dia 22/05/19, às 17:00 h, para interrogatório do réu e oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público,
Guilherme do Nascimento e Evelin Sofia de Oliveira e a testemunha arrolada pela defesa, Maicon Konig Witt.
Quanto à justificativa da testemunha Guilherme do Nascimento, aguarde a apuração do Processo Administrativo Disciplinar Militar, conforme
apurado em fls. 136.
Cientifique-se de que a audiência realizar-se-à na sala de audiência da 1ª vara crime do Fórum desta comarca, sala 117.
Intimem-se.
Diligências legais."
Roberta Penz de Oliveira,
Juíza Eleitoral da 173ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 015/2018 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 130-69.2017.6.21.0173
AUTOR(S): MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
VITIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S): GILBERTO RODRIGUES SILVEIRA (ADVS. MARcIA HELENA BRASIL ALVES, OAB/RS 47E265 E VINICIUS RENATO ALVES,
OAB/RS 67.791)
“Designo audiência para o dia 22/05/19, às 17:20 h, para interrogatório do réu e oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público,
Felipe Rumpel, Carolina Bath Loureiro Ingrácio e Evelin Sofia de Oliveira (fl. 03).
Cientifique-se de que a audiência realizar-se-á na sala de audiências da 1ª Vara Crime do Fórum desta comarca, sala 117.
Intimem-se.
Dil. Legais."
Roberta Penz de Oliveira
Juíza Eleitoral
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