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Atos da Presidência
Despachos
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO ELEITORAL - RE 16-40.2017.6.21.0106 PROTOCOLO: 181042017
MUNICÍPIO: GRAMADO - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS - EXERCÍCIO 2016
RECORRENTE: PROGRESSISTAS – PP DE GRAMADO, JAIME SCHAUMLÖFFEL E IRINEU SARTORI (Adv(s): Caetano Cuervo Lo Pumo –
OAB/RS 51.723, Francisco Tiago Duarte Stockinger – OAB/RS 48.799, Everson Alves dos Santos – OAB/RS 104.318 e Bruno Irion Coletto –
OAB/RS 79.274)
RECORRIDO: JUSTIÇA ELEITORAL
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Vistos, etc.
1. PROGRESSISTAS – PP DE GRAMADO, JAIME CHAUMLÖFFEL e IRINEU SARTORI, por seus procuradores, com fundamento no art. 276,
I, “a”, do Código Eleitoral, interpõem recurso especial (fls. 591-608) contra acórdão deste Tribunal (fls. 563-570) que, nos autos do processo em
epígrafe, manteve a desaprovação da prestação de contas da agremiação partidária referente ao exercício financeiro de 2016, dando parcial
provimento apenas para reduzir o prazo da suspensão de repasses oriundos do Fundo Partidário para 10 meses. Também, foi preservada a
ordem de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 249.665,25, acrescida da multa de 5% sobre tal montante. O julgado (fl.
563-570) obteve a seguinte ementa:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE FONTE VEDADA. IRRETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS ORIUNDAS DA LEI N. 13.488/17. AS IRREGULARIDADES
REPRESENTAM 83,90% DO TOTAL ARRECADADO PELO PARTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS, DA MULTA DE 5% SOBRE A QUANTIA INDEVIDA E DO RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO PRAZO DE
SUSPENSÃO DO REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Reconhecida por esta Corte a inconstitucionalidade formal e material do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, em redação dada pela Lei n.
13.831/19, uma vez que a proposta legislativa veio desacompanhada de estimativa de impacto orçamentário, além de afrontar os princípios da
prestação de contas, da moralidade administrativa e da integridade legislativa.
2. Fonte vedada. Doações efetuadas por detentores de poderes de chefia e direção e enquadrados no conceito de autoridade pública
conforme o previsto no art, 12, inc. IV e §1º, da Resolução TSE n. 23.464/15.
3. Inconstitucionalidade da expressão “autoridades públicas”. Matéria objeto de anterior exame por esta Corte e pelo Tribunal Superior
Eleitoral, o qual inclusive, já exerceu a interpretação conforme a ordem constitucional vigente.
4. Irretroatividade das disposições oriundas da Lei n. 13.488/17, em atenção aos princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança
jurídica. Tratando-se de contas relativas ao ano de 2016, o exame de contabilidade observa as prescrições normativas contidas na resolução
TSE n. 23.464/15, vigentes ao tempo dos fatos, consoante expressamente estabelece o art. 65, caput e §3º, da Resolução TSE n. 23.546/17.
5. A determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional decorre de prática de ilícito, conforme o art. 14, §1º, da Resolução TSE n.
23.464/15, que estabelece que os recursos provenientes de fonte vedada não estornados até o último dia útil do mês subsequente à efetivação
do crédito devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
6. As receitas irregularmente recebidas representam 83,90% do total arrecadado pela grei no exercício financeiro em análise. Manutenção da
sentença de desaprovação das contas, da multa de 5% sobre a quantia indevida e do recolhimento ao erário. Redução do prazo de suspensão
de repasses oriundos do Fundo Partidário para 10 meses.
7. Parcial Provimento.”
(TRE-RS, RE n. 16-40, Rel. Des. Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler, DEJERS de 19.09.2019)
Interpostos embargos de declaração (fls. 574-579), sobreveio o acórdão (fls. 583-586) assim definido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INVIABILIDADE.
APONTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO.
1. Afastada a suposta violação ao princípio da não surpresa. Ainda que ausente oportunidade de manifestação acerca da inconstitucionalidade
do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, este Tribunal apenas se expressou sobre a aplicação do referido dispositivo porque foi expressamente
provocado pela própria grei.
2. Inexistência de qualquer omissão no acórdão. Os argumentos invocados nos declaratórios foram considerados e expressamente rejeitados
durante o julgamento. O invocado art. 2, §3º, da Resolução TSE n. 23.472/16 não trata da retroatividade mas, sim, de mitigação sobre o
comando regulamentar, pois periférico ao caso dos autos. No mesmo sentido, a insurgência quanto ao enquadramento jurídico das funções
glosadas nas hipóteses de autoridade deveria ter sido apresentada no momento da instrução do feito e não agora em sede de embargos. A
classificação dos cargos foi baseada em ofício do próprio Poder Executivo Municipal, constituindo prova entendida suficiente e idônea na
sentença, e também por este Tribunal.
3. Prequestionamento. O art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
4. Desacolhimento.”
(TRE-RS, RE n. 16-40, Rel. Des. Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler, DEJERS de 09.10.2019)
Nas suas razões, o recorrente alega, em síntese:
a) a inconstitucionalidade pela lesão ao princípio da isonomia, da expressão “autoridades públicas” do inciso IV, do art. 12, da Resolução TSE
n. 23.464/15;
b) a retroatividade da norma mais benéfica que considera lícita às contribuições feitas por autoridades filiadas ao partido, em conformidade
com o §3º, do art. 2º, da Resolução TSE n. 23.472/16;
c) a inversão do ônus da prova para que o órgão técnico do Tribunal comprove o enquadramento dos contribuintes no conceito de autoridades,
juntando os normativos que criaram os respectivos cargos;
d) a interpretação extensiva indevida do conceito de autoridades para além da chefia e da direção, presumindo este enquadramento sem prova
nos autos;
e) a violação da vedação do enriquecimento sem causa do Tesouro Nacional, terceiro alheio a relação jurídica, devendo as doações tidas
como irregulares serem devolvidas aos seus doadores;
f) a infração ao contraditório e à proibição da decisão surpresa, negando ao recorrente seu direito a manifestação sobre a constitucionalidade
ou não da redação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95;
g) a harmonização deste dispositivo legal à Constituição Federal e às leis infraconstitucionais, não ofendendo a obrigatoriedade do prévio
estudo de impacto financeiro ou ao princípio da moralidade administrativa.
Requerem, por fim, a anulação do acórdão ou, supletivamente, a reforma da decisão pela Corte Superior.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: as partes encontram-se legitimadas e a irresignação mostra-se regular
e aforada tempestivamente. Por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
Destaco inicialmente que a súplica merece prosperar na estreita via especial, pois demonstrou o requisito apontado para sua admissibilidade
no argumento da harmonização constitucional do art. 55-D da Lei n. 9.096/95 e no dissídio pretoriano com o colendo Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais.
No tocante a irretroatividade da lei mais benéfica assim se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral em Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento n. 879, no Processo RE n. 8-79.2016.6.21.0112, julgado em 8 de outubro de 2019, publicado em 20 de novembro de 2019,
interposto pelos mesmos causídicos:
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“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e deu parcial provimento
ao recurso interposto pela agremiação, para reduzir a quantia a ser recolhida pelo Tesouro Nacional para R$ 236.755,89, além de reduzir o
período de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário para cinco meses, mantida a desaprovação da prestação de contas do
exercício financeiro de 2015. 2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao agravo em recurso especial, ante a incidência do
verbete sumular 24 do TSE e a compatibilidade do entendimento da Corte de origem com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 3. O disposto na redação então vigente do art. 31, II, da Lei 9.096/95 e na Res.-TSE 23.432,
especificamente no que tange à vedação do recebimento de doações de autoridades demissíveis ad nutum, guarda compatibilidade com a
Constituição da República, sobretudo com os princípios da moralidade e da impessoalidade. 4. Conforme o art. 23, XI, do Código Eleitoral e o
art. 61 da Lei n. 9.096/95, cumpre ao Tribunal Superior Eleitoral editar resoluções para o fiel cumprimento da lei eleitoral, prerrogativa exercida
regularmente na edição da Res.-TSE 23.432. 5. "Aplica-se o princípio da irretroatividade às normas de direito material sobre finanças e
contabilidade dos partidos políticos, sobretudo porque não ostentam natureza penal, devendo-se concretizar os princípios da isonomia e da
segurança jurídica. Assim, os dispositivos legais de índole não processual que devem reger a prestação de contas são aqueles vigentes ao
tempo dos fatos ocorridos, consoante o brocardo tempus regit actum e o disposto no art. 6º da LINDB" (AgR-AI 167-60, rel. Min. Og Fernandes,
DJE de 26.8.2019). 6. A Corte Regional Eleitoral, soberana na análise de fatos e provas, considerou as doações irregulares por terem sido
realizadas por ocupantes de cargos de direção ou chefia, na condição de autoridade, tendo em vista o poder de decisão e o gerenciamento de
pessoas e recursos, não se resumindo à atividade de assessoramento. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em sede extraordinária. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Rosa Weber (Presidente).
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. (sem destaque no original)
Assim sendo, o brocardo tempus regit actum, os princípios da já citada isonomia e da segurança jurídica vedam a retroatividade legal sobre as
doações feitas por autoridades públicas demissíveis ad nutum filiadas ao partido recorrente.
A análise da inversão do ônus da prova para que o Órgão Técnico desta Corte comprovasse o enquadramento dos contribuintes indicados
como autoridades conduziria à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial,
conforme proclama o enunciado da Súmula n. 24 do c. TSE¹. No mesmo diapasão e em relação a interpretação extensiva do termo
“autoridades”, mais uma vez deve ser recordado o acórdão do colendo Tribunal Superior Eleitoral mencionado. Ele estabelece a prerrogativa
soberana desta egrégia Corte Regional Eleitoral em definir as autoridades doadoras e em analisar os fatos e provas. Reavaliar tais fatos e as
provas carreadas aos autos não é mais possível na atual marcha processual.
Em relação ao enriquecimento sem causa do Tesouro Nacional, a questão já foi abordada também no mérito do acórdão combatido. Nele, foi
determinado que não assiste razão ao recorrente. Como bem demonstrado, o recolhimento ao Tesouro Nacional decorre da prática de ilícito.
Destarte, aplica-se ao caso, conforme art. 65, § 3º, inc. III, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Resolução TSE n. 23.464/15. E a Resolução TSE
n. 23.464/15, em seu art. 14, § 1º, tem redação clara no que diz respeito aos valores provenientes de fonte vedada que não sejam estornados
até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito (art. 11, § 5º), estabelecendo que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeito o órgão partidário a recolher o montante ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas que não tenham sido estornados no
prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Portanto, o motivo do recolhimento ao erário foi, exatamente, a conduta do Progressistas de Gramado, ao não devolver, no prazo fixado, os
valores ilegais aos seus doadores. De outra forma, há causa expressa para o recolhimento do valor de R$ 249.665,25.
Reprisando os argumentos dos embargos declaratórios (fls. 574-579), o recorrente aduz que, ao se manifestar, no acórdão, sobre o art. 55-D
da Lei n. 9.096/95, em redação dada pela Lei n. 13.831/19, este Tribunal teria violado aos princípios do contraditório e da não surpresa,
insculpidos no CPC, pois em nenhum momento foi dada oportunidade a ele para que se manifestasse sobre eventual inconstitucionalidade da
norma. Este argumento é natimorto, pois, esta Corte se manifestou sobre o tema pela provocação da própria parte no requerimento de fls. 516517v e na manifestação de fl. 526-526v. É inaplicável, portanto, o argumento da ocorrência do tolhimento ao direito de não ser surpreendido.
Quanto ao derradeiro argumento do recorrente sobre a declaração de inconstitucional nesta instância e a ementa do acórdão do egrégio
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, colacionado no verso da folha 600, 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.
Conforme já mencionado no presente feito, o entendimento deste Tribunal em relação ao art. 55-D, incluído na Lei dos Partidos Políticos pela
lei n. 13.831/19, é no sentido de que tal dispositivo legal padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, na medida em que veio
desacompanhado de estimativa de impacto orçamentário, bem como afronta os princípios da prestação de contas, da moralidade
administrativa e da integridade legislativa. Tal entendimento materializou-se no acórdão transcrito abaixo:
“RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PORCENTAGEM REPRESENTATIVA DAS
IRREGULARIDADES DIANTE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS NO PERÍODO. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS
POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. REDUZIDO O
PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE OS
ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Incidente de inconstitucionalidade
suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do aludido incidente, incluído pela Lei n.
13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo público de livre nomeação e
exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos dados relativos à previsão de
estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a renúncia da receita. Omissão que
afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A legislação
infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à concessão de benefício que gere a diminuição de
receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116 da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas
consideradas como oriundas de fontes vedadas - benefício instituído em causa própria e sem qualquer finalidade pública subjacente - atenta
ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício de inconstitucionalidade formal e material.
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Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19. (TRE-RS,
RE n. 3592, Rel. Des. Eleitoral Gerson Fischmann, DEJERS de 23.8.2019)”
O recorrente traz múltiplos argumentos de cotejo analítico que defendem a constitucionalidade e a validade do artigo tido por inconstitucional
por esta Corte. Aborda a desnecessidade da prévia estimativa do impacto orçamentário e financeiro desta anistia e nega o fato deste benefício
ser instituído em causa própria e sem qualquer finalidade pública subjacente, atentando contra o princípio da moralidade administrativa e
desvirtuando sua natureza jurídica. Assim, merece prosperar este Recurso Especial.
Além disso, considerando o embate proposto pelo recorrente em seu apelo extremo, no que diz respeito à controvérsia a respeito da aplicação
ou interpretação da Lei Federal e com vistas a garantir a integridade da norma positiva e a uniformidade de interpretação do direito federal
entre os tribunais, entendo que tal questão deva ser objeto de pronunciamento do c. Tribunal Superior Eleitoral
Pelo exposto, admito o recurso especial interposto pelos recorrentes, com fundamento no art. 121, § 4º, I, da Constituição Federal, c/c art. 276,
I, “a” e “b”, do Código Eleitoral.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Por fim, remetam-se os autos ao c. TSE com as minhas homenagens.
Porto Alegre, 09 de março de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
_____________________________
¹ Súmula TSE n.º 24: “Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório.”
PROCESSO CLASSE: PC N. 92-62.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 183702015
RELATOR(A): JORGE LUÍS DALL`AGNOL
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014
Interessado(s): PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO (Adv(s) Genaro José Baroni Borges OAB/RS 4.471 e Paulo Renato Gomes
Moraes OAB/RS 9.150), CIDADANIA - CIDADANIA (PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS) (Adv(s) Juliana Arrué Dias OAB/RS 84.511 e
Robinson de Alencar Brum Dias OAB/RS 24.943), JOÃO CARLOS FORNARI (Adv(s) Paulo Renato Gomes Moraes OAB/RS 9.150)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2014 do Órgão Estadual do CIDADANIA (anterior Partido Popular Socialista - PPS),
com decisão transitada em julgado, que julgou desaprovadas as contas e determinou o recolhimento de valores em decorrência do
recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas e utilização irregular do fundo partidário, bem como a suspensão do recebimento de
quotas do fundo partidário pelo prazo de 6 (seis) meses.
A Resolução TSE n. 23.604/19 no seu artigo 59, § 1º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 181.563,76 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e
setenta e seis centavos), sendo R$ 27.203,35 (vinte e sete mil, duzentos e três reais e trinta e cinco centavos) referente a fontes vedadas e R$
154.360,41 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e um centavos) referente ao fundo partidário, conforme
demonstrativos de fls. 870-876.
Determinada a intimação do órgão regional do CIDADANIA para que efetuasse o recolhimento dos valores devidos, ou requeresse o seu
parcelamento, a carta com AR enviada para tanto retornou sem ter sido recebida, restando não cumprido o ato.
Assim, para os fins do art. 59 da Res. TSE n. 23.604/19 combinado com o art. 13 da Res. TRE-RS n. 298/17, determino que seja refeita a
intimação do Órgão Regional do CIDADANIA através de Oficial de Justiça para que providencie o recolhimento, ou requeira o parcelamento,
dos valores devidos ao Tesouro Nacional no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Restando sem êxito, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias para a
cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 09 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
RECURSO ESPECIAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC 67-15.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 231702016
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
RECORRENTES: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT (Adv(s) João Affonso da Camara Canto – OAB/RS 12.393, Lieverson Luiz
Perin – OAB/RS 49.740 e Thiago Oberdan de Goes – OAB/RS 94.660)
RECORRIDO: JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
1. O Diretório Estadual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, por seu procurador, com fundamento no art. 276, I, “a” e “b”, do
Código Eleitoral, interpõe recurso especial (fls. 663–677) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls. 655-660v) que, nos autos do
processo em epígrafe, julgou desaprovadas as contas do recorrente, relativas ao exercício financeiro de 2015, determinando o recolhimento da
importância de R$ 213.992,42 (duzentos e treze mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional e a
aplicação de R$ 15.525,00 (quinze mil e quinhentos e vinte e cinco reais) no exercício subsequente do trânsito em julgado do feito, em
programas de incentivo à participação feminina na política, além de determinar a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário
pelo período de 3 meses. O acórdão ora recorrido (fls. 655-660v) recebeu a seguinte ementa:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES EM
REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO ENQUANTO VIGENTE ORDEM DE SUSPENSÃO. DOAÇÃO DE FONTE VEDADA. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESCUMPRIDA REGRA DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO TSE n. 23.432/14. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO.
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1. Recebimento de valores oriundos do Fundo Partidário, repassados pelo diretório nacional da grei, em período de vigência da ordem de
suspensão de repasses. Falha grave, que impõe a determinação de devolução dos recursos irregularmente recebidos ao Tesouro Nacional. O
Tribunal Superior Eleitoral já assentou que, quando do recebimento de valores transferidos durante o cumprimento da pena de suspensão do
Fundo Partidário, "tem-se aplicado de forma conjunta a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário e a devolução ao Erário da
quantia apurada, procedimento que não implica bis in idem" (PC n. 957-46/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22.10.2014, AI
n.00000769520136240000/SC, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe de 14.05.2015).
2. Doações realizadas por autoridades, em afronta ao disposto no art. 12, inc. XII, da Resolução TSE n. 23.432/14. A lista de cargos
compreende chefes (de gabinete, de seção de divisão), coordenadores (regionais, gerais, de divisão), secretários (municipais, adjuntos e
estaduais), diretores (institucionais, de departamento, gerais, vice-presidente e presidente), superintendentes, supervisores, gerentes de
projetos, todos enquadrando-se no conceito de autoridade delineado para fins de fonte vedada. Inaplicabilidade das novas disposições trazidas
pela Lei n. 13.488/17. Em relação ao exercício financeiro em análise, o tratamento jurídico deve observar a redação original do art. 31 da Lei
dos Partidos Políticos, bem como as prescrições do art. 12, inc. XII e § 2º, da Resolução TSE n. 23.432/14, que vedam as referidas
contribuições. Recolhimento ao Tesouro Nacional.
3. Recurso de origem não identificada. 3.1. Depósitos com as identificações do CNPJ do Instituto de Previdência do Estado e da Secretaria da
Fazenda. Ausência de especificação dos doadores originários, o que equivale à não identificação do próprio recurso, consoante o art. 13 da
Resolução TSE n. 23.432/14. Recolhimento ao erário, nos termos do art. 7º da citada Resolução. 3.2. Depósitos com a indicação do próprio
partido como depositante. A forma pela qual as operações de depósito foram individualizadas nos extratos bancários restou por impedir a
unidade técnica de atestar a origem dos valores, em método desobediente ao disposto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.432/14. 3.3.
Reconhecida a existência de contas bancárias não declaradas no demonstrativo apresentado pela grei, cujos valores movimentados não
tiveram a respectiva origem demonstrada. 3.4. Recolhimento ao erário das quantias impugnadas.
4. Apurada a existência de contas bancárias não declaradas no demonstrativo apresentado pela grei. No ponto, a agremiação é responsável
pelos arranjos estruturais internos, decorrentes da autonomia a ela reservada. No caso, a movimentação financeira realizada nas contas
omitidas caracteriza-se como recurso de origem não identificada.
6. Não observada a correta aplicação do equivalente a 5% da receita oriunda do Fundo Partidário em programas de manutenção e incentivo à
participação feminina na política, em afronta ao disposto no art. 22 da Resolução TSE n. 23.432/14. Constitui dever do partido demonstrar o
cumprimento da norma. Considerando a legislação vigente à época dos fatos, o valor deve ser destinado pela agremiação, no exercício
subsequente ao do trânsito em julgado da presente decisão, acrescido do percentual de 2,5%.
7. As falhas apontadas equivalem a 31,2% do total de receitas, impondo o juízo de desaprovação das contas, assim como o recolhimento ao
Tesouro Nacional das quantias irregulares. Aplicada a suspensão do repasse de verbas do Fundo Partidário pelo prazo de três meses.
(TRE-RS, PC n. 67-15, Rel. Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga, DEJERS de 11.12.2019)
Em suas razões, o recorrente alega não ter recebido repasses do Fundo Partidário após a comunicação do trânsito em julgado da PC n. 122603.2010.6.21.0000, em 25/06/2015. Assim, não teria ocorrido qualquer transgressão à sanção recebida.
Afirma que os valores apontados como fonte vedada, por terem sido recebidos por ocupantes de cargos tidos por “autoridades”, são oriundos
de doares ocupantes de cargos demissíveis “ad nutum” sem detenção de poder de chefia, o que descaracterizaria a origem vedada.
Reconhece que o recebimento de recursos de cargos em comissão de filiados ao PDT está previsto nos arts. 73 a 75, do estatuto do partido,
aprovado pelo c. Tribunal Superior Eleitoral, o que afastaria a ilegalidade.
Requer o reconhecimento do efeito retroativo da nova redação dada aos arts. 31 e 39 da Lei dos Partidos Políticos, conforme jurisprudência do
TSE. Para arrimo de tese, colaciona o julgado do REsp n. 5199363, originado do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Defende a
constitucionalidade e a legalidade do art. 55-D criado pela Lei n. 13.831/2019 e sua consideração e aplicabilidade ao caso em tela, anistiando a
obrigação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Alega regularidade das contribuições realizadas por Fernanda Lagunde Barbosa e de Elena Dapper, com o argumento de terem sido
perfectibilizadas através de convênio entre a agremiação e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul celebrado para fins de desconto da
contribuição de seus filiados em conta-corrente mediante prévia autorização.
Aduz que as contas questionadas no acórdão eram de desconhecimento do Diretório Regional, tendo sido abertas pelas agremiações
municipais com o seu CNPJ.
Por fim, defende ter respeitado o repasse de recursos para a promoção da participação feminina, uma vez que, o Diretório Nacional retira 5%
do valor a ser distribuído ao Diretório Regional e o repassa diretamente ao movimento da Ação da Mulher Trabalhista – AMT, para fins de
atendimento à determinação legal.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e a irresignação mostra-se regular e
aforada tempestivamente. Por isso, conheço do recurso especial e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
No tocante aos valores oriundos do Fundo Partidário recebidos indevidamente pelo recorrente em razão das sanções determinadas no
processo PC n. 1226-03.2010.6.21.0000, da caracterização dos cargos em comissão como autoridades para fim de caracterização de fonte de
origem vedada, a regularidade das doações transitadas por meio de desconto automático em conta-corrente sem possibilidade de
rastreamento por erro procedimental da instituição bancária, a não responsabilidade do Diretório Regional pelas contas abertas pelos
municipais e a observância da verba destinada a promoção feminina na política, tenho que tais argumentos adentram na análise probatória dos
documentos juntados aos autos, sendo isto vedado em sede de recurso especial pela Súmula n. 24 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral¹.
Em suma, O recorrente limitou-se a arguir teses já abordadas e apreciadas no julgamento do feito e resolvidas no acórdão atacado (fls. 655660v), o que conduz necessariamente à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório e reexame de teses o que é defeso nesta fase
processual.
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 da prova.
Além disso, cabe lembrar que a soma das falhas apontadas no acórdão resultaram em 31,2% das receitas, o que não permite a aprovação das
contas ou a aprovação delas com ressalvas.
Por derradeiro, em relação ao dissídio pretoriano, o acórdão paradigma do TSE, aborda a retroatividade da lei na hipótese de doação acima do
legal da pessoa física.
A jurisprudência acerca das inovações legais sobre a anistia e a permissão das doações de cargos em comissão filiados aos partidos políticos,
o c. TSE, no Agravo Regimental em Agravo de Instrumento, no Processo RE n. 8-79.2016.6.21.0112, julgado em 8 de outubro de 2019,
publicado em 20 de novembro de 2019, manifestou-se da seguinte forma:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e deu parcial provimento ao recurso interposto
pela agremiação, para reduzir a quantia a ser recolhida pelo Tesouro Nacional para R$ 236.755,89, além de reduzir o período de suspensão
do repasse de quotas do Fundo Partidário para cinco meses, mantida a desaprovação da prestação de contas do exercício financeiro de 2015.
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2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao agravo em recurso especial, ante a incidência do verbete sumular 24 do TSE e a
compatibilidade do entendimento da Corte de origem com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. ANÁLISE DO AGRAVO
REGIMENTAL 3. O disposto na redação então vigente do art. 31, II, da Lei 9.096/95 e na Res.-TSE 23.432, especificamente no que tange à
vedação do recebimento de doações de autoridades demissíveis ad nutum, guarda compatibilidade com a Constituição da República,
sobretudo com os princípios da moralidade e da impessoalidade. 4. Conforme o art. 23, XI, do Código Eleitoral e o art. 61 da Lei n. 9.096/95,
cumpre ao Tribunal Superior Eleitoral editar resoluções para o fiel cumprimento da lei eleitoral, prerrogativa exercida regularmente na edição da
Res.-TSE 23.432. 5. "Aplica-se o princípio da irretroatividade às normas de direito material sobre finanças e contabilidade dos partidos
políticos, sobretudo porque não ostentam natureza penal, devendo-se concretizar os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Assim, os
dispositivos legais de índole não processual que devem reger a prestação de contas são aqueles vigentes ao tempo dos fatos ocorridos,
consoante o brocardo tempus regit actum e o disposto no art. 6º da LINDB" (AgR-AI 167-60, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 26.8.2019). 6. A
Corte Regional Eleitoral, soberana na análise de fatos e provas, considerou as doações irregulares por terem sido realizadas por ocupantes de
cargos de direção ou chefia, na condição de autoridade, tendo em vista o poder de decisão e o gerenciamento de pessoas e recursos, não se
resumindo à atividade de assessoramento. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede
extraordinária.
No entanto, com a recente promulgação da Lei 13.831/2019, que incluiu o art. 55-D à Lei 9.096/96 que anistia “as devoluções, as cobranças ou
as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos
que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político”, e levando-se em consideração
que o art. 3º a mesmo diploma legal determina que tais disposições terão eficácia imediata nos processos de prestação de contas em
andamento, ainda que julgados, e dado o efeito de devolutividade restrita do recurso especial, que em seu nível vertical, engloba o efeito
translativo, consistente na possibilidade de conhecer de ofício as questões de ordem pública, tenho que mostra-se inafastável a manifestação
do c. Tribunal Superior Eleitoral no caso em tela.
Pelo exposto, admito o presente recurso especial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 09 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
__________________________
¹Súmula TSE n.º 24: “Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório.”
PROCESSO CLASSE: PC N. 1395-48.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 416922014
RELATOR(A): JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE COMITÊ FINANCEIRO
Interessado(s): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (Adv(s) Getulio de Figueiredo Silva OAB/RS 15.681)
Vistos, etc.
Em cumprimento à decisão de fl. 2.140, a Secretaria de Controle Interno e Auditoria prestou informação dos montantes referentes ao presente
feito, conforme se verifica às fls. 2.145 a 2.147.
Os valores foram atualizados até 23.01.20, conforme cálculo acostado à fl. 2.151 resultando no montante de R$ 874.245,30 (oitocentos e
setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos).
Intimado para efetuar o recolhimento dos valores ou requerer seu parcelamento, não houve manifestação do Partido Trabalhista Brasileiro.
Decido.
Considerando o transcurso do prazo sem manifestação, e com base no art. 14 da Res. TRE/RS n. 298/17, determino o encaminhamento das
peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que promova as medidas cabíveis visando a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 09 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Corregedoria
Decisão Monocrática
PROCESSO 0600033-49.2020.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: JUÍZO DA 154 ZONA ELEITORAL
INTERESSADO: MAILSON DA SILVA DECISÃO
Analisando a documentação recebida, verifico que a 154ª Zona Eleitoral publicou Edital dando ciência da Coincidência 2DRS2002714454, bem
como diligenciou junto à Vara de Execuções Criminais de Espumoso/RS.
A documentação acostada demonstra a permanência da suspensão dos direitos políticos, não apresentando indicativo de extinção da referida
punibilidade.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pelo cancelamento da inscrição n. 122593240434, em
nome de MAILSON DA SILVA, em face da suspensão dos seus direitos políticos.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 4 de março de 2020.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO, Corregedor Regional 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, Terça-feira, 10 de Março de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 39, Página: 7

PROCESSO 0600045-63.2020.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE SAPIRANGA RS
DESPACHO
Trata-se de agrupamento em coincidência no Sistema ELO de número 2DRS2002720018, envolvendo a inscrição eleitoral de n.
055085950442, pertencente à MARCIO LUIS WAGENER e o registro de condenação criminal consignado na Base de Perda e Suspensão de
Direitos Políticos, sob o n. 000168398000, em situação ¿Ativo¿, em nome de MARCIO LUIS WAGNER, referente ao Processo n.
132/2030001566-4 (n. antigo 38428) da 3ª Vara Judicial de Sapiranga/RS.
Constato que o agrupamento sob análise decorreu do processamento de operação de ¿Revisão¿ efetuada pela 131ª Zona Eleitoral/RS.
Ressalto que os dados identificadores do eleitor e de seus pais apresentam diferenças em relação àqueles consignados na Base de Perda
mencionada, no que tange ao sobrenome, de WAGENER para WAGNER.
Observo que, na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, o nome do apenado foi anotado tal qual informado na comunicação de
condenação criminal proveniente do TJ-RS/Sistema Condenados, consoante documentos anexos.
Por oportuno, saliento que já houve a extinção da punibilidade relativamente ao processo que ensejou a condenação do eleitor, com anotação
na Base retro mencionada, com data de ocorrência em 09-07-2009, conforme é possível constatar nos documentos anexados aos presentes
autos (Comunicação de Cessação do Sistema Condenados oriundo do TJ-RS).
Diante de todo o exposto, pelo que estabelece o art. 41, § 2º, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n.
055085950442 em nome de MARCIO LUIS WAGENER.
Após, inative-se o registro constante na Base de Perdas e Suspensão de Direitos Políticos sob o n. 000168398000.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado
Porto Alegre, 3 de março de 2020.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.

Atos da Secretaria
Edital
EDITAL SJ/CORIP/SADAP N. 06/2020
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
01/03/2020 até 07/03/2020.

Classe

Número

Relator

Data de
Autuação
03/03/2020

Partes

Revisão de
Eleitorado

16-57.2019.6.21.0110

Desembargador
André Luiz
Planella
Villarinho

Petição

0600056-92.2020.6.21.0000

Desembargador
André Luiz
Planella
Villarinho

06/06/2020

Roberto Tavares
de Souza

Automática

Inquérito
Policial

0600054-25.2020.6.21.0000

Desembargador
Gustavo Alberto
Gastal
Diefenthaler

05/03/2020

MPE; Selmira
Milech
Fehrenbach.

Automática

Justiça Eleitoral

Tipo de
Distribuição
Ao
Corregedor
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Prestação de
contas

0600052-55.2020.6.21.0000

Desembargador
Eleitoral Roberto
Carvalho Fraga

05/03/2020

PSD de
Tramandaí/RS;
Justiça Eleitoral.

Automática

Petição

0600051-70.2020.6.21.0000

Desembargador
Federal Sílvio
Ronaldo Santos
de Moraes

03/03/2020

Jose Edilson
Martins
Mambrum.

Automática

Processo
Administrativo

0600050-85.2020.6.21.0000

Desembargadora 03/03/2020
Eleitoral Marilene
Bonzanini

Marialice
Brancher;
TRE/RS; Juízo
Eleitoral da 029ª
Zona.

À Presidente

Processo
Administrativo

0600049-03.2020.6.21.0000

Desembargadora 03/03/2020
Eleitoral Marilene
Bonzanini

Murilo Sedrez
Araujo; TRE/RS;
Juízo Eleitoral da
163ª Zona.

À Presidente

Processo
Administrativo

0600048-18.2020.6.21.0000

Desembargadora 03/03/2020
Eleitoral Marilene
Bonzanini

Luciana Girardi;
TRE/RS; Juízo
Eleitoral da 136ª
Zona.

À Presidente
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Processo
Administrativo

0600047-33.2020.6.21.0000

Desembargadora 03/03/2020
Eleitoral Marilene
Bonzanini

Laura da Silva
Belchor; TRE/RS;
Juízo Eleitoral da
023ª Zona.

À Presidente

Processo
Administrativo

0600046-48.2020.6.21.0000

Desembargadora 03/03/2020
Eleitoral Marilene
Bonzanini

Cesarlei
Carpenedo;
TRE/RS; Juízo
Eleitoral da 146ª
Zona.

À Presidente

Porto Alegre, 10 de março de 2020.
Ricardo Floriano de Souza,
Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual,
SADAP/CORIP

ZONAS ELEITORAIS

100ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.003/2020 - 100ªZE/RS
O Doutor MARCOS LUÍS AGOSTINI, Juiz Eleitoral Substituto da 100ª Zona de Tapejara-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 do Comércio, n. 1471,
centro, município de Tapejara/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos da Lei n. 9.096/95 e do
artigo 45, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa à regularização da
Prestação de Contas Anual - Exercício 2018, do diretório municipal abaixo referido.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte órgão partidário:
Republicanos (anteriormente denominado Partido Republicano Brasileiro – PRB – Tapejara/RS) – Responsáveis: Idanir Antonio Rodrigues
(Presidente), Leda Maria Rodrigues (Tesoureira).
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação desse edital, qualquer interessado pode apresentar impugnação, a qual deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Tapejara, 27 de fevereiro de 2020.
Eu, Marla Elena Sandri Tonin, Chefe de Cartório da 100ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral Substituto

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 008/2020 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 49-14.2018.6.21.0100 AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Artigos 299 e 350 do Código
Eleitoral, c/c artigo 29 do Código Penal
PROCEDÊNCIA: Tapejara
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUÍS AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : MAELI CAROLINE BRUNETTO CEREZOLI (ADV(S) CACIANE BORTOLINI-OAB 85.357), ALDAIR DA SILVA MACHADO JUNIOR
(ADV(S) ERON PAULO BORGES-OAB 30682 E RODRIGO CAIERÃO PERNONCINI-OAB 58.902), VERA LUCIA LUCION, DOUGLAS
MANFRON E JOVIR CAUS (ADV(S) MAICON ZAGO DOS SANTOS-OAB 82453 E MARCIO CANALI-OAB 69574), JURANDIR VARELA
BITENCOURT (ADV(S) SIDNEY TEIXEIRA-OAB 46479), ALAIDE DE ALMEIDA DIAS, MARCIO LUIZ DUARTE, RENAN SILVA VIEIRA,
RAMIR JOSÉ SEBBEN, CRISTIAN POSSER E JULIANO DA SILVA DO AMARAL
INTIMAÇÃO do réu RENAN SILVA VIEIRA e de seus representantes processuais nominados abaixo, para que promovam o cadastramento
dos representantes perante o Sistema PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO, no prazo de 10 dias, a fim de possibilitar o recebimento de
intimações no processo eletrônico n. 0600001-69.2019.6.21.0100, distribuído para fins de acompanahamento das condições da Suspenção
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Condicional do Processo concedida na presente Ação Penal, na forma do artigo 6º da Portaria Conjunta P-CRE nº 03, de 07 de outubro de
2019.
INTIMADOS: RENAN SILVA VIEIRA (ADV(S) CLAUDIO ANTONIO BIASI - OAB 35406 E SANDRA MARIA BRESSAN - OAB 70525)
CARTÓRIO ELEITORAL DA 100ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2020 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 49-14.2018.6.21.0100
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Artigos 299 e 350 do Código Eleitoral, c/c artigo 29 do Código Penal
PROCEDÊNCIA: Tapejara
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : RENAN SILVA VIEIRA (ADV(S) CLAUDIO ANTONIO BIASI-OAB 35406 E SANDRA MARIA BRESSAN-OAB 70525), ALDAIR DA
SILVA MACHADO JUNIOR (ADV(S) ERON PAULO BORGES-OAB 30682 E RODRIGO CAIERÃO PERNONCINI-OAB 58.902), VERA LUCIA
LUCION (ADV(S) MAICON ZAGO DOS SANTOS-OAB 82453 E MARCIO CANALI-OAB 69574), MARCIO LUIZ DUARTE
Vistos.
Promovida a citação do réu RENAN SILVA VIEIRA, com oferta de proposta de Suspensão Condicional do Processo pelo Ministério Público
Eleitoral, cuja aceitação expressa consta às fls. 822/826, suspendo o processo penal em relação a ele mediante as condições propostas e
aceitas, deferindo o pedido de parcelamento da prestação pecuniária em 03 (três) parcelas, em conta corrente da entidade beneficiada
informada na decisão de fls. 773 (PENAS ALTERNATIVAS - Banrisul, ag. 0427, conta nº 03.063895.0-8).
Cinda-se o feito em relação ao réu RENAN SILVA VIEIRA, para fins de incluí-lo nos autos eletrônicos da AÇÃO PENAL ELEITORAL nº
000001-69.2019.6.21.0100, que tramita perante o Sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico, em que já se está acompanhando o
cumprimento das condições pelos demais beneficiados com a Suspensão Condicional do Processo. Desde logo, antes da concretização da
cisão, promova o cartório as intimações necessárias para fins de cumprimento do disposto no artigo 6º da Portaria Conjunta P-CRE 03/2019 do
TRE/RS, a fim de que os representantes e a parte beneficiada realizem seu cadastramento junto ao Sistema PJE no prazo de 10 dias, o que
possibilitará o recebimento das intimações naqueles autos.
Intime-se o réu RENAN SILVA VIEIRA, para que inicie imediatamente o cumprimento das condições estabelecidas na fl. 631, para tanto,
apresentando-se em juízo de imediato e, após, bimestralmente, justificando suas atividades e efetuando o depósito da prestação pecuniária
em 03(três) parcelas, conforme acima definido, cujo comprovante da primeira prestação deverá ser acostado os autos no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da intimação.
Cumpra-se, posteriormente, o determinado à fl. 815, em relação ao réu MARCIO LUIZ DUARTE, atinente à cisão quanto a ele,
devidamente citado por edital, sem que houvesse manifestação ou juntada de procuração no prazo consignado.
Promovidas as cisões, determino o prosseguimento do feito em relação aos réus VERA LUCIA LUCION e ALDAIR DA SILVA MACHADO
JÚNIOR, devendo os autos retornarem conclusos para fins de designação de audiência de instrução e interrogatório dos réus.
Intimem-se o Ministério Público Eleitoral, assim como os réus por meio de seus defensores constituídos.
Tapejara, 06 de março de 2020
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 100ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2020 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 73-42.2018.6.21.0100
AÇÃO PENAL - Artigo 299 Código Eleitoral c/c Artigo 29 do Código Penal - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Tapejara
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : VALDECIR CARNEIRO (ADV(S) NEURI DOMINGOS COSER-OAB 18987 E VITOR EMANUEL POLETTO COSER-OAB 85.035)
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra GILMAR DOS SANTOS, JORGE DEMARES VIEIRA LOPES, VALDECIR CARNEIRO E
VERA LUCIA LUCION, como incursos nas sanções do artigo 299 da Lei 4.737/65, c/c o art. 29 do Código Penal.
Recebida a denúncia, em 01 de agosto de 2017 e, citados os réus, o Ministério Público Eleitoral ofertou proposta de Suspensão Condicional do
Processo aos réus VALDECIR CARNEIRO E VERA LUCIA LUCION (fl. 107), devidamente aceita, acarretando a cisão da Ação Penal e
formação de autos para acompanhamento das condições do benefício concedido.
Após cumprimento da prestação pecuniária, sobreveio revogação do benefício em relação à ré VERA LUCIA LUCION, em virtude do
recebimento de denúncia em outra Ação Penal proposta contra a ré. Em rezão disso operou-se nova cisão originando os presentes autos para
acompanhamento das condições do benefício concedido ao réu VALDECIR CARNEIRO.
Às fls. 141/151 consta o pagamento da prestação pecuniária pelo réu, sendo certificado à fls.175 o implemento das demais condições do
benefício, ou seja, o comparecimento pessoal e bimestral do réu pelo prazo de 02 anos, juntando-se a respectiva planilha de apresentações
em Juízo (fls. 176).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que requereu a extinção da punibilidade do réu (Promoção de fl. 178).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Os termos da proposta de suspensão condicional do processo foram integralmente cumpridos pelo réu VALDECIR CARNEIRO, conforme
demonstrado às fls. 141/151 e 171.
Desta forma, cumpridas as condições impostas, sem revogação do benefício, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, nos termos
do art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95.
Diante do exposto, acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDECIR CARNEIRO
relativamente ao presente feito, com base no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, certifique-se e promovam-se os registros necessários junto ao Sistema SACEL, posteriormente, arquivando-se os
autos com baixa.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 10 de Março de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 39, Página: 11

Tapejara, 06 de março de 2020
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 100ª ZE

117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2020 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 30-20.2019.6.21.0117
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Eleições - ELEIÇÃO MUNICIPAL 2016
PROCEDÊNCIA: Victor Graeff
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : IGOR ELIAS GHELLER (ADV(S) ELISA MARIA ZENI-OAB 60717 E MANIR JOSÉ ZENI-OAB 35606), MARCOS ROBERTO PETRI
(ADV(S) MARCELO BOHN-OAB 96645), MARCIA MARA KIRST (ADV(S) VERA CECÍLIA WENTZ-OAB 59969)
Vistos.
Em atenção aos pedidos formulados pela defesa de Igor Elias Gheller, indefiro o pedido de adiamento da audiência, a uma porque o réu não é
o único denunciado no presente feito, a duas porque eventual trânsito em julgado de sentença absolutória permite, a qualquer tempo, a
reanálise do cabimento do benefício da Suspensão Condicional do Processo.
Considerando que o réu Igor reside em Soledade, assim como suas testemunhas, as quais se comprometeu a levar à audiência independente
de intimação, agendei videoconferência com a comarca de Soledade, devendo o réu Igor e suas testemunhas comparecerem no horário da
audiência, junto à sala de audiências multiuso da comarca de Soledade. Em caso de não comparecimento das testemunhas, será presumida a
desistência e, em caso de não comparecimento do réu, ser-lhe-á decretada a revelia.
Intimem-se.
Não-Me-Toque, 09 de março de 2020
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

120ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2020 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 12-24.2018.6.21.0120
Partido: Pasrtido Social Democrático de Horizontina-RS
ADV.: Eliane Lukashik – OAB/RS 73.551
Responsáveis: Dener Eduardo Klaesener e Samara de Deus Hinterholz
ADV.: Eliane Lukashik – OAB/RS 73.551
Exequente: União
Vistos. Em face do informado à fl. 135, o feito deve ser retomado. Assim, em prosseguimento, persistindo débito e havendo valor vinculado ao
processo (originariamente R$340,80, que não podem sr restituídos à agremiação - fl. 125), solicitem-se informações ao banco e, com esta,
libere-se à parte credora a quem competirá informar quanto à forma. Em seguida, vista à União para que traga cálculo atualizado do débito
para fins de penhora eletrônica. Int. D.L. Em 06/03/20
Cátia Paula Saft
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2020 - 120ªZE/RS
Classe RP – Processo n. 222-46.2016.6.21.0120
Representado: Coligação de Mãos dadas por Horizontina
Adv: Ezequiel Martins – OAB/RS 58.964
Representante: Coligação Honestidade e Competência. Horizontina vai Mudar.
Adv.: Kleryston Lasie Segat – OAB/RS 62.781
Vistos.
Em face do longo período já aguardado, sem qualquer perspectiva de conclusão para a solicitada prova pericial do aparelho, não podendo o
processo aguardar infinita e indefinidamente por diligência que não se sabe se ocorrerá, JULGO PERDIDA tal prova.
Intimem-se as partes, inclusive para que digam quanto ao interesse em outras provas, em 05 dias, especificando-as.
D.L.
Em 06/03/20
Cátia Paula Saft
Juíza Eleitoral.
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