DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Ano 2020, Número 44

Divulgação: Segunda-feira, 16 de Março de 2020

Publicação: Terça-feira, 17 de Março de 2020

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

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

SUMÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL...........................................................................................................................................................................2
Atos do Tribunal.......................................................................................................................................................................................................2
Pautas...................................................................................................................................................................................................................2
Resoluções...........................................................................................................................................................................................................2
Atos da Presidência.................................................................................................................................................................................................4
Despachos............................................................................................................................................................................................................4
Portarias................................................................................................................................................................................................................9
Atos da Secretaria....................................................................................................................................................................................................9
Edital.....................................................................................................................................................................................................................9
ZONAS ELEITORAIS................................................................................................................................................................................................11
1ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................11
Edital...................................................................................................................................................................................................................11
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................11
10ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................11
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................11
15ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................14
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................14
23ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................15
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................15
26ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................15
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................15
51ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................20
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................20
71ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................20
Edital...................................................................................................................................................................................................................20
72ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................21
Termo de Eliminação de Documentos...............................................................................................................................................................21
73ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................21
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................21
94ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................21
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................21
103ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................22
Edital...................................................................................................................................................................................................................22

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, 17 de Março de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 44, Página: 2

110ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................22
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................22
111ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................23
Edital...................................................................................................................................................................................................................23
158ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................23
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................23
161ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................24
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................24
ANEXO AO EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 04/2020 - 001ª ZE/RS.....................................................................25

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PROCESSO: 0600025-72.2020.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600025-72.2020.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Esteio
Polo Ativo: CONSULENTE: LEONARDO DUARTE PASCOAL Advogado do(a) CONSULENTE: SAMUEL SGANZERLA - RS87744
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 23/03/2020, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 16 de março de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Resoluções
RESOLUÇÃO N. 339, DE 16 DE MARÇO DE 2020
Disciplina a utilização de ferramenta de videoconferência nas sessões de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ad
referendum do Tribunal,
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial de a doença
infecciosa atingir a população de forma simultânea;
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo Coronavírus; e
CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação jurisdicional;
RESOLVE:
Art. 1º Esta Resolução disciplina a utilização de ferramenta de videoconferência nas sessões de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Sul (TRE-RS).
Art. 2º O Tribunal deliberará sobre as datas das sessões que serão realizadas exclusivamente por meio de videoconferência.
Parágrafo único. Nas sessões que se realizarem fisicamente na sede do Tribunal será facultada a participação de membro ou do Procurador
Regional Eleitoral por meio do sistema de videoconferência.
Art. 3º A pauta da sessão que será realizada exclusivamente por videoconferência deverá ser publicada com até 2 (dois) dias de antecedência
e indicará:
1 – a data e o horário que ocorrerá;
2 – a relação de processos que será apreciada;
3 – o endereço eletrônico e as instruções para o acompanhamento dos julgamentos, que serão transmitidos ao vivo pela rede mundial de
computadores, ressalvadas as hipóteses legais para o sigilo dos julgamentos; e
4 – a forma pela qual os advogados deverão requerer o pedido de sustentação oral por videoconferência.
Art. 4º Deverá o advogado zelar pelas condições técnicas para a transmissão audiovisual de sua sustentação oral.
Parágrafo único. Havendo indisponibilidade técnica do sistema de videoconferência, essa ocorrência deverá ser registrada na certidão de
julgamento e na ata da sessão, adiando-se os processos eventualmente impactados para a próxima sessão.
Art. 5º No dia e horário estabelecidos, a sessão terá início quando houver se formado, no sistema de transmissão, o quórum regimental exigido
para os julgamentos, bem como a presença do Procurador Regional Eleitoral.
Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), sem prejuízo
de sua publicação no site do TRE-RS.
SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, em Porto Alegre, 16 de março de 2020.
Desa. Marilene Bonzanini,
Presidente.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Vice-Presidente e Corregedor.

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, 17 de Março de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 44, Página: 3

RESOLUÇÃO N. 340, DE 16 DE MARÇO DE 2020
Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19), no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ad
referendum do e. Tribunal,
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, declarou uma pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos, mas de promover medidas preventivas à disseminação do
COVID-19;
CONSIDERANDO que orientações de higiene e de ampliação de limpeza contribuem para a contenção da contaminação pelo vírus;
RESOLVE:
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. As medidas definidas nesta norma poderão ser revistas ou revogadas a qualquer momento, em virtude do avanço ou
retrocesso dos índices de infecção, divulgados pelas fontes oficiais brasileiras.
Art. 2º O magistrado, servidor, estagiário ou colaborador que tenha regressado há menos de 14 (quatorze) dias de viagens a locais com
circulação viral sustentada ou que tenham tido contato com viajantes não poderá retornar diretamente ao trabalho presencial, devendo fazer
contato imediatamente com a Seção de Atenção à Saúde - SEATS, pelo e-mail atestado.medico@tre-rs.jus.br ou pelo telefone (51) 3294-8347,
a fim de receberem orientações médicas e administrativas necessárias.
Art. 3º Na hipótese de surgimento dos sintomas que caracterizem o quadro gripal, o servidor será afastado por licença para tratamento da
própria saúde até o seu total restabelecimento, sendo responsabilidade do servidor comunicar à SEATS toda e qualquer modificação do seu
quadro clínico, bem como à chefia imediata sobre os afastamentos previstos.
Parágrafo único. As mesmas recomendações servem para o servidor que estiver cuidando de familiar com suspeita ou diagnóstico confirmado
de coronavírus.
Art. 4º Magistrados, servidores, estagiários ou colaboradores que apresentarem sintomas gripais (tosse e/ou febre, coriza, espirros, falta de ar),
sem histórico de viagens prévias, devem fazer contato por telefone ou e-mail com a SEATS para receberem orientações médicas, antes
mesmo de realizarem deslocamento aos respectivos locais de trabalho.
Art. 5º Fica suspenso o atendimento presencial no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul no período compreendido entre 17 e 31 de
março de 2020.
§ 1º No período referido no caput, todas as unidades da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul funcionarão em regime de plantão, mediante
atendimento telefônico.
§ 2º Os Cartórios Eleitorais deverão publicizar o número do telefone celular corporativo a ser utilizado para o atendimento, o qual deverá estar
disponível das 12 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.
§ 3º Somente serão atendidas de forma presencial as situações urgentes, que demandem a regularização da situação do eleitor,
compreendidas como tais aquelas que visem a evitar o perecimento de direitos perante outros órgãos e repartições públicas e privadas, as
quais serão avaliadas pontualmente para a realização excepcional de atendimento do eleitor.
§ 4º O agendamento das operações de cadastro eleitoral – alistamento, transferência, segunda via e revisão – ficará suspenso no período
fixado neste artigo.
§ 5º O atendimento aos advogados e representantes de partidos políticos deverá ser realizado, preliminarmente, por meio telefônico ou
eletrônico, nos canais já disponíveis e identificados no sítio do TRE-RS, em www.tre-rs.jus.br, e havendo necessidade, será agendado o
atendimento presencial.
§ 6º Permanece disponível o atendimento telefônico por meio do número 148, das 12 às 19 horas, com abrangência estadual, assim como
todos os serviços elencados no sítio do TRE-RS na internet.
Art. 6º No período referido no artigo anterior, será adotado preferencialmente o regime de trabalho remoto, de acordo com a viabilidade técnica.
§ 1º Na Secretaria do Tribunal caberá ao titular de cada unidade definir a quantidade necessária de servidores em trabalho presencial, se for o
caso, em sistema de rodízio.
§ 2º Os servidores maiores de 60 anos e aqueles portadores de doenças crônicas que compõem risco de aumento de mortalidade por COVID19 poderão optar pela execução de suas atividades por trabalho remoto.
§ 3º A condição de portador de doença crônica dependerá de comprovação por meio de relatório médico.
Art. 7º Os estagiários ficam dispensados de comparecimento no período referido no art. 5º, sem prejuízo da percepção das respectivas bolsas.
Art. 8º Fica suspensa no período referido no art. 5º a consignação da frequência por meio do ponto biométrico, devendo a mesma ser
informada via sistema SGP Usuário.
Art. 9º Fica suspenso no período referido no art. 5º o atendimento odontológico na Seção de Atenção à Saúde – SEATS.
Art. 10. Ficam suspensos no período referido no art. 5º os prazos processuais na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, excluindo-se os
processos aptos a serem julgados e suas respectivas comunicações.
Art. 11. Fica suspensa por 90 dias a realização de eventos presenciais de capacitação.
Art. 12. As revisões do eleitorado cujo prazo tenha findado até 11 de março de 2020 e que não tenham sido homologadas, ficam prorrogadas
para data a ser definida posteriormente.
Art. 13. A Secretaria de Administração deverá adotar medidas para reduzir proporcionalmente a prestação dos serviços terceirizados.
Art. 14. A Seção de Atenção à Saúde – SEATS disponibilizará as orientações médicas sobre prevenção e controle do novo Coronavírus
(COVID-19).
Art. 15. As normas e determinações complementares serão expedidas por ato da Presidência.
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte.
Desembargadora Marilene Bonzanini,
Presidente.

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, 17 de Março de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 44, Página: 4

Atos da Presidência
Despachos
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO ELEITORAL - RE 13-13.2017.6.21.0033 - PROTOCOLO 193082017
MUNICÍPIO: PASSO FUNDO - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO
2016 - CONTAS - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE PASSO FUNDO (Adv(s) Ian Cunha Angeli – OAB/RS 86.860, Maritânia Lúcia
Dallagnol – OAB/RS 25.419, Rosicler Terezinha Dalchiavon – OAB/RS 40.280)
RECORRIDA: JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
1. PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE PASSO FUNDO, por seus procuradores, com fundamento no art. 276, I, “a” e “b”, do Código
Eleitoral, interpõe recurso especial (fls. 595-605) contra acórdão deste Tribunal (fls. 546-553) que, nos autos do processo em epígrafe, deu
parcial provimento ao recurso para, mantida a desaprovação das contas, reduzir o prazo de suspensão dos repasses do Fundo Partidário para
1 mês, bem como o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 31.624,91, acrescido de multa de 10%. O motivo da rejeição destas
contas pelo MM. Juízo a quo e por esta Egrégia Corte Regional Eleitoral, foi o recebimento de recursos de fontes não identificadas e de fontes
de origem vedada pela legislação de regência.
O acórdão (fl. 546-553v) do Recurso Eleitoral (fls. 154-160) recebeu a seguinte ementa:
“RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
RECEITA DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL E DA SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANTIDO O PATAMAR DA MULTA IMPOSTA NA
SENTENÇA. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 47, INC. II, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/15. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Recebimento de doação advinda de ocupante do cargo de diretor geral da Câmara Municipal, enquadrado no conceito de autoridade para
fins de configuração de fonte vedada de arrecadação de recursos. Para os fins de análise de regularidade das finanças de partido político,
autoridade pública é o agente demissível ad nutum da administração pública direta ou indireta que exerça cargo de chefia ou direção.
Aplicação da norma vigente ao tempo do exercício financeiro. As alterações promovidas pela Lei n. 13.488/17 não se aplicam ao feito. Na
hipótese, qualificado o doador como autoridade, a doação é proibida, pouco importando se o repasse de valores foi espontâneo, decorrente do
estatuto partidário ou efetuado por razões de qualquer natureza
2. Recebimento de recursos de origem não identificada, por meio do CNPJ da própria agremiação, que não transitaram pela conta partidária, e
de repasses da direção nacional sem a devida identificação do CPF do doador originário, contrariando o art. 7º da Resolução TSE n.
23.464/15. Falha parcialmente sanada.
3. O art. 18, § 4º, da Resolução TSE n. 23.464/15 prevê que os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvada a constituição de fundo de caixa. No caso dos
autos, ausente comprovação de que a agremiação atendeu aos requisitos constantes na norma regente para realização dos pagamentos por
tal modalidade. Mantida a irregularidade apontada na sentença.
4. Os valores irregulares representam 85,22% da receita da agremiação no exercício em análise e impedem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Mantida a desaprovação das contas.
5. Sancionamento. Readequados a quantia irregular a ser recolhida ao Tesouro Nacional e o prazo de suspensão do recebimento de quotas do
Fundo Partidário. Mantido o patamar da multa imposta na sentença.
6. Afastada a aplicação do art. 47, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/15, que estabelece a suspensão no caso de recebimento de recursos de
origem não identificada, até que a Justiça Eleitoral aceite os esclarecimentos prestados pela agremiação, tendo em vista que o preceito apenas
incide até o julgamento das contas, sob pena de imposição de sanção por tempo infinito.
7. Parcial provimento.”
(TRE-RS, RE n. 13-13, Rel. Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga, DEJERS de 26.04.2019)
O acórdão (fls. 563-565v) dos primeiros embargos de declaração (fls. 557-559) foi assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO.
ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. MATÉRIA OBJETO DA INSURGÊNCIA DIRETAMENTE ENFRENTADA PELO
TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. DESACOLHIMENTO.
1. A oposição de aclaratórios não tem por finalidade a reforma, mas tão somente a integração da decisão recorrida, exigindo fundamentação
necessariamente vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
2. Inexistência das alegadas omissão e contradição no acórdão. Os argumentos invocados nos declaratórios foram considerados e
expressamente rejeitados durante o julgamento, integrando o aresto exarado por este Tribunal.
3. Ausência de qualquer das hipótese para o manejo dos embargos de declaração. Evidenciado o mero inconformismo com a decisão
embargada, deve a irresignação ser dirigida à superior instância por meio da interposição do recurso cabível.
4. Desacolhimento.”
(TRE-RS, RE n. 13-13, Rel. Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga, DEJERS de 28.06.2019)
Opostos novos embargos de declaração (fls. 588-590), foram os mesmos julgados conforme a ementa que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Oposição contra acórdão alegadamente omisso. O embargante sustenta a ausência de pronunciamento judicial, de ofício, acerca do
advento do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19, que dispõe sobre a anistia de devoluções, cobranças ou transferências
ao Tesouro Nacional impostas aos partidos políticos. Esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo por instituir hipótese de
incidência destoante das normas extraídas da Constituição Federal. Rejeitada a concessão de efeitos infringentes.
2. Acolhimento parcial, no sentido de suprir a omissão quanto à análise do art. 55-D da Lei n. 9.096/95.”
(TRE-RS, RE n. 13-13, Rel. Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga, DEJERS de 30.10.2019)
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, a aplicabilidade imediata do art. 55-D da Lei Partidária em consonância com o art. 3º da Lei n.
13.831/2019, e o reconhecimento da validade pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, deste artigo no AI nº 4-87, no REsp nº 92-62 e no AI nº
1792038-09, suscitando dissídio pretoriano.
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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 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 ora recorrente alega violação da legislação federal, com fundamento no art. 276, I, “a”, do Código Eleitoral, afirmando que considerar
inconstitucional o art. 55-D da Lei dos Partidos Políticos “significa uma interpretação contrária ao texto legal que merece análise do Tribunal
Superior Eleitoral” (fl. 601). A seguir, defende que o dispositivo tem aplicabilidade aos processos em curso por força do art. 3º da Lei nº
13.831/2019. Aduz não desconhecer a atuação da Procuradoria-Geral da República restrita à Ação Direta de Inconstitucionalidade que
contesta o dispositivo citado (fl. 602).
Relativamente ao dissidio pretoriano, com fundamento no art. 276, I, “b”, do Código Eleitoral, uma das hipóteses previstas na legislação para
tal uniformização consiste na comprovação de divergência jurisprudencial entre Tribunais Eleitorais de outros Estados e julgados provenientes
do Tribunal Superior Eleitoral através da realização do devido cotejo analítico, isto é, que ocorra a análise da semelhança fática e a obtenção
de decisões dissonantes, conforme o exposto na Súmula 28 do TSE¹.
Ao analisar os julgados colacionados, o recorrente, com a finalidade de justificar sua pretensão de aplicação da anistia discutida, traz a luz
argumentos de cotejo analítico que defendam a constitucionalidade do referido art. 55-D da Lei dos Partidos Políticos. Aborda a
desnecessidade da prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro da anistia concedida, bem como nega o fato deste benefício ter sido
instituído em causa própria e sem finalidade pública subjacente, atentando contra o princípio da moralidade administrativa e desvirtuando sua
natureza jurídica.
Com a 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.
Por fim, remetam-se os autos ao c. TSE com as minhas homenagens.
Porto Alegre, 10 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
__________________________
¹ Súmula-TSE nº 28 – A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276
do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos
paradigma e o aresto recorrido.
PROCESSO CLASSE: RC N. 128-17.2017.6.21.0071 PROTOCOLO: 327542017
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: GRAVATAÍ ZONA: 71ª
ESPÉCIE: RECURSO CRIMINAL - DIFAMAÇÃO EM PROPAGANDA ELEITORAL - CRIME ELEITORAL - INTERNET - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
Recorrente(s): CLAUDIO ROBERTO PEREIRA ÁVILA (Adv(s) Angélica Vargas de Azevedo OAB/RS 99.928, Antônio César Peres da Silva
OAB/RS 27.816, Augusto Tarradt Vilela OAB/RS 99.723, Dorisleine Garcia OAB/RS 103.189, Geneci Aparecida da Rosa OAB/RS 82.609,
Lilian Pimentel Barcellos OAB/RS 87.743 e Ricardo Hamerski Cézar OAB/RS 48.669)
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos, etc.
1. CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA ÁVILA, por meio de seu defensor constituído, com fundamento no art. 121, § 4º, I da Constituição Federal e
no art. 276, I, "a" do Código Eleitoral, interpõe recurso especial (fls. 626-635) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls. 564-573.)
que, nos autos do processo em epígrafe, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e desclassificou a capitulação para injúria eleitoral,
sendo que no mérito, por maioria, vencidos o Des. Federal Thompson Flores - relator - e o Des. André Villarinho, foi dado parcial provimento ao
recurso, para condenar o acusado à pena de 40 dias-multa, à razão de 1/20 do salário-mínimo.. O Acórdão foi assim ementado:
RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART. 325 c/c 327, INC. III, DO CÓDIGO ELEITORAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO ELEITORAL.
CONDENAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. RECAPITULAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA ELEITORAL.
ART. 326 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK. UTILIZAÇÃO
DE PALAVRAS OFENSIVAS AO CANDIDATO SEM EMPREGÁ-LAS EM NENHUM CONTEXTO CRÍTICO. RECONHECIDA A
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA ELEITORAL. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Prefaciais rejeitadas. 1.1. Da nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses defensivas. Apontado o não enfrentamento das
teses de "impossibilidade de tipificação formal do delito" e de "inexpressividade da lesão jurídica do ato" . Questões suficientemente
enfrentadas na sentença. 1.2. Da inépcia da denúncia. Exordial acusatória a qual explicita a conduta com todas as suas circunstâncias, a
permitir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Postagens ofensivas a candidato na rede social Facebook. O Tribunal Superior Eleitoral, em pedidos de direito de resposta, tem admitido o
emprego de expressões ácidas e contundentes, mas dentro de um contexto crítico e sem direcioná-las à pessoa do candidato. É pacífico o
entendimento de que a liberdade de expressão não é direito absoluto, conforme inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal, e não o
deve ser também em matéria eleitoral. No caso dos autos, o acusado, de forma objetiva, dirigiu palavras ofensivas ao candidato, sem
empregá-las em nenhum contexto crítico, sem qualquer referência à eventual incompetência ou alusão a eventual fato supostamente criminoso
que pudesse ter prejudicado os projetos da prefeitura durante a gestão do ofendido.
3. A Justiça Eleitoral tem papel fundamental de regulação das eleições e das condutas dos candidatos e partidos. Acusações gratuitas e
ofensivas, desapegadas do teor crítico a respeito da atuação do homem público, não revelam nenhum benefício que contribua para o debate e
esclarecimento do eleitorado.
4. Readequação da pena devido à recapitulação do crime para injúria eleitoral.
5. Parcial provimento do recurso.
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Opostos embargos infringentes por CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA ÁVILA (fls. 574-586), à unanimidade restaram os mesmos não conhecidos
(fls. 594-596), conforme ementa abaixo transcrita:
EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ART. 609, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA DE FORMA COLEGIADA. NÃO CONHECIDO.
Entendimento consolidado deste Tribunal no sentido do não cabimento de embargos infringentes previstos no parágrafo único do art. 609 do
Código de Processo Penal no âmbito dos processos criminais eleitorais. Oposição para rediscussão de matéria já decidida de forma colegiada.
Inviável invocar o art. 364 do Código Eleitoral para sua admissão, pois a subsidiariedade da legislação penal comum está limitada à necessária
compatibilidade entre as normas e princípios aplicáveis ao processo eleitoral, bem como à estrutura do Tribunal. Não Conhecimento.
Inconformado, o recorrente opôs, ainda, embargos de declaração, os quais foram desacolhidos, por unanimidade. A decisão foi assim
ementada:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MERA REAPRECIAÇÃO
DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. DESACOLHIMENTO.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil determina o cabimento dos aclaratórios nas hipóteses de esclarecimento de obscuridade, eliminação
de contradição, correção de erro material e suprimento de omissão. Na decisão em análise, inexistente a suposta contradição e omissão entre
os elementos da fundamentação. Configurado o inconformismo do embargante com a decisão embargada. Evidenciada a tentativa de
rediscutir a matéria já decidida pela Corte. Acórdão adequadamente fundamentado com as razões suficientes para a formação do
convencimento dos integrantes do Pleno deste Tribunal.
Desacolhimento.
Em apertada síntese, nas razões de sua insurgência, o recorrente sustenta contrariedade à expressa disposição legal, mormente, ao parágrafo
único do art. 609, bem como do art. 579 do Código de Processo Penal.
Afirma que o acórdão fustigado contrariou o art. 364 do Código Eleitoral ao não conhecer dos embargos infringentes opostos, com fundamento
no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, devido à ausência de previsão do apelo no Regimento Interno.
Sustenta que o julgado estabeleceu uma condição para a aplicação da norma sem respaldo legal, e que tal interpretação incide no formato in
malam partem por tolher direito fundamental à ampla defesa.
Alega que as disposições regimentais não têm força de lei e não preponderam sobre recurso legalmente previsto, e que o Regimento Interno
não veda a interposição de embargos infringentes em matéria penal. Entende que a Corte deve sanar a omissão manifestando-se sobre a
contrariedade do acórdão ao CPP, bem como sobre a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para que o recurso seja recebido
como embargos de declaração.
Vieram os autos a esta Presidência para fins do juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e irresignação mostra-se regular e
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. Nesses termos, adentra-se ao exame de sua admissibilidade.
A questão do recurso especial em análise, circunscreve-se justamente a respeito do cabimento dos embargos infringentes na seara da justiça
eleitoral, tendo este Tribunal apresentado entendimento no sentido de impossibilidade de conhecimento deste recurso da defesa, por inexistir
outro órgão colegiado nesta Corte e pela não previsão no Regimento Interno do TRE-RS. Por sua vez, o recorrente apresentou decisão do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido da possibilidade de recebimento de embargos infringentes por parte dos tribunais regionais eleitorais
(Agravo de Instrumento n. 4590, Acórdão de Relator(a) Min. Fernando Neves, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 13/08/2004, página 401)
Em pesquisa na jurisprudência do TSE, foi possível constatar que, embora não haja precedentes que tratem expressamente da admissibilidade
dos embargos infringentes no processo penal eleitoral, os seguintes acórdãos dão conta de que a sua interposição vem sendo admitida pelo
Tribunal Superior Eleitoral: AgR no REspe 3053, AgR no REspe 178957 e HC 69732, dos quais transcreve-se uma das ementas:
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME ELEITORAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PARA
FINS ELEITORAIS. MOLDURA FÁTICA. VOTO VENCIDO. PROVIMENTO DO REGIMENTAL. RESPE CONHECIDO. NULIDADE DO
JULGAMENTO PROFERIDO EM
EMBARGOS INFRINGENTES. DISTRIBUIÇÃO AO RELATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO E NEGADA SUSTENTAÇÃO ORAL AO
PATRONO DO EMBARGANTE. NULIDADES RECONHECIDAS. RESPE PROVIDO.
1. Assiste razão ao recorrente ao sustentar como equivocada a decisão que declarou os segundos embargos protelatórios, tendo em vista o
seu acolhimento parcial pelo Regional, fato que, por si só, afasta a intenção de postergar o feito.
2. Não se aplica, nos casos em que os fatos são incontroversos, a tese de que o voto vencido não pode ser aproveitado para a composição
fática do acórdão impugnado.
3. É incontroverso que os embargos infringentes foram distribuídos para desembargador que participou do julgamento do recurso criminal
como revisor e designado redator para o acórdão e que ao patrono do embargante não foi oportunizada sustentação oral.
4. A legislação federal atribui aos regimentos internos dos tribunais a disciplina dos embargos infringentes, não havendo imposição de que
sejam excluídos os desembargadores que participaram do julgamento anterior. É certo, entretanto, que uma vez prevista no regimento interno
a determinação de sorteio, esta norma há que ser observada, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
5. Na espécie, a situação fática está em desacordo com o procedimento definido pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Alagoas,
aplicado subsidiariamente ao processo dos embargos infringentes no Tribunal Regional Eleitoral do mesmo estado.
6. Ao remeter a disciplina dos embargos infringentes ao que dispõe o art. 613, o Código de Processo Penal (art. 609, parágrafo único), admitiu
sustentação oral no julgamento desse recurso.
7. A frustração da sustentação oral viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa nos casos
em que, apesar da admissão regimental, a faculdade é vedada pelo tribunal recorrido.
8. Agravo regimental provido, para conhecer o recurso especial. Recurso especial provido, a fim de determinar o retorno dos autos ao TRE/AL.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 178957, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
09/10/2015) (grifos nossos)
Dessarte, vislumbra-se, em tese, a possibilidade de contrariedade a lei federal a ensejar a admissibilidade do apelo extremo em comento.
Pelo exposto, admito o recurso especial interposto pelo recorrente, com fundamento no art. 121, § 4º, I, da Constituição Federal, c/c art. 276, I,
"a" , do Código Eleitoral.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral para, querendo, apresente contrarrazões no prazo de três dias.
Por fim, remetam-se os autos ao c. TSE com as minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se.
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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Porto Alegre, 10 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 57-68.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 218542016
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLITICO - ORGAO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (Adv(s) Getulio de Figueiredo Silva OAB/RS 15.681), LUIZ CARLOS GHIORZZI
BUSATO e LUIZ ALBERTO ALBANEZE (Adv(s) Rodrigo Waltrick Ribas OAB/RS 66.527)
Vistos, etc.
1. O Diretório Estadual do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, por seu defensor constituído e com fundamento nos arts. 121, §4º, I
e II, da Constituição Federal; 276, I, "a" e "b" , do Código Eleitoral, interpõe recurso especial (fls. 908-958) contra acórdão deste Tribunal
Regional Eleitoral (fls. 826-828) que, nos autos do processo em epígrafe, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno que pleiteava
a anistia do débito da agremiação partidária. O Acórdão restou assim definido:
AGRAVO INTERNO. DIRETÓRIO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ANISTIA PREVISTA NO ART.
55-D DA LEI N. 9.096/95. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIDA, POR ESTE TRIBUNAL, A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO.
DESPROVIMENTO. Indeferido o pedido de anistia de débito. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19, que dispõe sobre a
anistia de devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional impostas aos partidos políticos, foi declarado inconstitucional por esta
Corte. Provimento negado.
Opostos embargos de declaração (fls. 833/837), foram os mesmos conhecidos e rejeitados, conforme a ementa que segue:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. ALEGADA OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
Oposição contra acórdão supostamente omisso quanto aos argumentos tecidos em agravo interno, capazes, a juízo do embargante, de
infirmar o entendimento referente à inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei 9.096/95. Apontamentos devidamente tratados no julgado. Não
configurada qualquer das hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Diante do previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se
incluída no acórdão toda a matéria suscitada.
Rejeição.
Em síntese, nas razões de sua insurgência, o recorrente sustenta que o acórdão fustigado afrontaria princípios e preceitos constitucionais,
violaria disposição expressa de lei e contrariaria o entendimento de outros tribunais.
Assevera que o fundamento de inconstitucionalidade do acórdão recorrido afrontaria os princípios constitucionais da independência dos
poderes, da igualdade, da Isonomia e da razoabilidade.
Aduz que a decisão, ora guerreada, usurparia a competência expressa do Poder Legislativo em matéria de anistia, que é ato político não
sujeito ao controle jurisdicional, em face do Princípio da Separação dos Poderes, alegando, assim, afronta disposição expressa da
Constituição, porque ao Poder Legislativo caberia legislar sobre a concessão de anistia, nos termos do art. 48, VIII c/c o art. 21, XVII, da
Constituição Federal.
Por fim, assevera que enquanto o acórdão deste Tribunal considera inconstitucional o art. 55-D da Lei n. 9.096/95, e inaplicável o art. 3º da Lei
n. 13.831/19, as decisões de outros tribunais eleitorais, mormente, os Tribunais Regionais Eleitorais de São Paulo e Minas Gerais
considerariam constitucionais e aplicáveis os mesmos dispositivos legais
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Dos pressupostos gerais do 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.
Conquanto respeitáveis os argumentos trazidos a lume, a presente irresignação, todavia, não apresenta condições de prosperar, pois deixou
de atender ao pressuposto geral da tempestividade.
Com efeito, conforme se observa, a publicação do acórdão dos embargos de declaração no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul ocorreu em 04/02/2020 (fl. 905), ao passo que o presente recurso foi recebido e protocolado neste Regional em 10/02/2020 (fls.
908), fora, portanto, do tríduo legal previsto no art. 276, § 1º, do Código Eleitoral.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Porto Alegre, 10 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
RECURSO ESPECIAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC 173-74.2016.6.21.0000 - PROTOCOLO: 1321802016
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL - ELEIÇÕES 2016
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)
RECORRIDO(S): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
1. O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, pelos representantes signatários, com fundamento no art.
276, I, “b” do Código Eleitoral, interpõe recurso especial (fls. 447-450) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls. 404-409) que, nos
autos do processo em epígrafe, por unanimidade, aprovou com ressalvas a Prestação de Contas do recorrente referente às Eleições de 2016,
e determinou o recolhimento do valor de R$ 11.688,64 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) ao Tesouro
Nacional por recebimento de recursos tidos como de origem não identificada. O Acórdão restou assim definido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2016. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBA ORIUNDA DO FUNDO PARTIDÁRIO. REDUZIDA REPRESENTATIVIDADE DIANTE DO TOTAL
ARRECADADO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
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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1. Recebimento de recurso de origem não identificada, contrariando as disposições contidas no inc. I e §§ 1º e 3º do art. 18 da Resolução TSE
n. 23.463/15. A falta de indicação da origem dos valores impede a atuação fiscalizatória da Justiça Eleitoral quanto à licitude das aludidas
receitas e malfere a transparência que deve revestir o exame contábil.
2. Descumprimento das regras que exigem a comprovação da realização de gastos eleitorais, nos termos do disposto no art. 48, inc. II, al. “c”,
e art. 55, ambos da Resolução TSE n. 23.463/15.
Irregularidade que envolve recursos oriundos do Fundo Partidário, de natureza pública.
3. Os apontamentos representam 2,19% dos recursos arrecadados, autorizando a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
4. Juízo que não exime o órgão partidário do dever de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor recebido de forma ilícita.
5. Aprovação com ressalvas.
O recorrente opôs Embargos de Declaração (412-415), os quais foram rejeitados, conforme ementa que segue:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
Os argumentos invocados nos declaratórios foram considerados e rejeitados durante o julgamento, integrando o acórdão juntado aos autos.
Configurado o inconformismo do embargante com as conclusões do julgamento. Acórdão adequadamente fundamentado com as razões
suficientes para a formação do convencimento dos integrantes do Pleno deste Tribunal. Tentativa de rediscussão da matéria, descabida em
sede de embargos de declaração.
Rejeição.
Opostos novos aclaratórios (424-438), foram os mesmos igualmente rejeitados. O acórdão restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA OPOSIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. ALEGADA
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
Oposição contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, sob a alegação de obscuridade, omissão e erro material, por
ausência de manifestação de ofício quanto às nulidades presentes nos atos processuais relativos aos pareceres de contas elaborados pelo
órgão técnico, por afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo eleitoral.
As nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme disposto
no art. 278 do CPC, o que não ocorreu in casu. Na espécie, não se verifica qualquer omissão, dúvida, contradição ou erro material na decisão.
Inviável reconhecer nulidade absoluta por ausência de contraditório ou ampla defesa no decorrer do processo.
Configurado o inconformismo do embargante com as conclusões do julgamento. Tentativa de reabrir a instrução probatória e eternizar a
marcha processual.
Rejeição.
Diante da decisão supra, o recorrente sustenta haver divergência jurisprudencial entre o acórdão vergastado e julgado do TRE/RN, a fim de
embasar a tese exposta no Recurso Eleitoral que versa sobre o recebimento de recursos de origem não identificada, afirmando que os recibos
de doação com o valor de R$ 5.300,00 foram enviados em duplicidade por equívoco, o que foi devidamente corrigido pelo partido via SPCE. O
recorrente considera, portanto, um erro de natureza formal que em nada desqualifica a transparência e regularidade das contas, e aduz que o
recolhimento ao Tesouro Nacional de valor proveniente de falha que entende ter sanado não deve ser permitido.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: as partes encontram-se legitimadas e a irresignação é
regular e foi aforada tempestivamente, por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
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.
No entanto, verifico, que o recorrente não logrou êxito em demonstrar o dissídio exigido pelo recurso interposto com fundamento no art. 276, I,
“b”, do Código Eleitoral, uma vez que, apesar de ter realizado o devido cotejo analítico, não comprovou a existência de similitude fática entre o
acórdão ora recorrido e o julgado trazido por paradigma, visto que o aresto mencionado trata de caso de omissão de origem de recursos na
prestação de contas em pagamento de despesas, que foi devidamente sanada através da identificação da origem da receita e da natureza da
despesa, havendo relação com os gastos do candidato.
Ora, observa-se que o presente caso difere substancialmente daquele, pois não se trata de relação entre despesas e receitas, e sim de doação
realizada fora dos trâmites previstos pela legislação eleitoral, isto é, por depósito bancário e não por transferência, o que permitiria à Justiça
Eleitoral localizar a origem do recurso.
Inclusive, importante salientar que, em relação à duplicidade de recibos de mesmo valor, este Tribunal excluiu o recibo enviado erroneamente,
e calculou o recolhimento apenas pelo recibo correto, o qual atesta que a doação de R$ 5.300,00 foi, efetivamente, realizada de forma não
prevista em lei, o que atrai, obrigatoriamente, a sanção determinada no acórdão.
Desta forma, observa-se que não há semelhança entre o acórdão vergastado e o acórdão paradigma, incidindo o óbice da Súmula nº.
28/TSE1.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 10 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: 14 N. 392005 (1792038-09.2005.6.21.0000) PROTOCOLO: 423862005
RELATOR(A): CARLOS CINI MARCHIONATTI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Interessado(s): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (Adv(s) Ângelo Bonzanini Bossle OAB/RS 58.300, Camila
Medeiros dos Santos OAB/RS 93.551, Cláudio Leite Pimentel OAB/RS 19.507, Deise Galvan Boessio OAB/RS 37.736, Marcelo Saldanha
Rohenkohl OAB/RS 48.824, Mariluz Costa OAB/RS 103.396, Milton Cava Corrêa OAB/RS 33.654 e Rafael Dutra Corrêa da Silva OAB/RS
78.922)
Vistos, etc.
Em 04.02.2020 (fls. 2.316-2.322), ao apreciar petição do MDB Estadual, decidi nos seguintes termos:
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a) Deferir o pedido de atualização do valor do débito da agremiação, com a remessa dos autos à Advocacia-Geral da União para que
apresente demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e requeira, se assim o entender, o prosseguimento dos atos executórios;
b) Indeferir o pedido de abatimento das doações de filiados, observância do limite de 2% do valor mensal arrecadado pelo partido e
parcelamento em prazo superior a 60 meses, nos termos da fundamentação;
c) Caso haja interposição de recurso contra a presente decisão, fica expressamente advertida a parte de que a peça será recebida apenas no
efeito devolutivo, devendo ter prosseguimento o feito.
Após transcurso do prazo sem manifestação da parte, os autos foram remetidos à AGU (fl. 2.328).Em 10.03.2020, a União apresenta
demonstrativo atualizado de cálculo, no valor de R$ 2.596.562,89 e postula o prosseguimento dos atos executórios (fl. 2.330).
É o relatório.
Decido.
O presente feito versa sobre as contas do exercício do ano de 2004 do MDB Estadual e transitou em julgado em 16.09.2019 (fl. 2.189).
A União postula o cumprimento da obrigação pecuniária.
Assim, como o feito tramitou sob a relatoria do Corregedor Eleitoral, determino a redistribuição do feito ao atual ocupante desta vaga no
Tribunal, para que dê andamento ao cumprimento de sentença.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 16 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 434, DE 12 DE MARÇO DE 2020.
DISPÕE SOBRE O LOCAL E O HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO CARTÓRIO DA 150ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 16 DE
MARÇO A 08 DE MAIO DE 2020.
A Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE,
Art. 1º No período de 16 de março a 08 de maio de 2020, o Cartório da 150ª Zona Eleitoral, situado em Capão da Canoa-RS, permanecerá em
funcionamento no prédio da Câmara de Vereadores daquele município, localizado na avenida Rudá, n. 745, Bairro Zona Nova, de segunda a
sexta-feira, das 11 às 18 horas.
Art. 2º A sede do Cartório, localizada na avenida Poti, n. 277, sala 1, permanecerá fechada durante o período referido no artigo 1º.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Presidente.

Atos da Secretaria
Edital
EDITAL SJ/CORIP/SADAP N. 07/2020
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
08/03/2020 até 14/03/2020.
Classe
Número
Relator
Data de
Partes
Tipo de
Autuação
Distribuição
Recurso Eleitoral 0600003-93.2020.6.21.0103
Desembargador
13/03/2020
PSDB de Tupanci do Automática
Eleitoral Roberto
Sul/RS; Justiça
Carvalho Fraga
Eleitoral.

Petição

0600062-02.2020.6.21.0000

Desembargador
Eleitoral Gustavo
Alberto Gastal
Diefenthaler

12/03/2020

Eron Carlos Nunes
Ferreira

Automática
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Recurso Eleitoral

0600001-91.2020.6.21.0049

Desembargador
Eleitoral Gerson
Fichmann

12/03/2020

PT de São
Gabriel/RS;
Guilherme
Nascimento Abib;
Ivel Oneil Borges
Xarao.

Automática

Petição

0600061-17.2020.6.21.0000

Desembargadora
Eleitoral Marilene
Bonzanini

11/03/2020

MDB de Porto
Alegre/RS.

Automática

Consulta

0600059-47.2020.6.21.0000

Desembargador
Eleitoral André Luiz
Planella Villarinho

10/03/2020

Democratas de
Porto Alegre/RS.

Automática

Petição

0600058-62.2020.6.21.0000

Desembargador
Federal Carlos
Eduardo Thompson
Flores

10/03/2020

PT de Rosário do
Sul/RS.

Automática

Petição

0600057-77.2020.6.21.0000

Desembargador
Federal Sílvio
Ronaldo Santos de
Moraes

10/03/2020

Joao Luis de Lima
Izaguirry.

Automática

Revisão de
Eleitorado

2-88.2019.6.21.0105

Desembargador
Eleitoral André Luiz
Planella Villarinho

09/03/2020

Justiça Eleitoral

Automática

Porto Alegre, 17 de março de 2020.
Ricardo Floriano de Souza - Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual - SADAP/CORIP
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EDITAL SJ/CORIP/SCCOP N. 013/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que foi julgado na sessão de 09.03.2020 o seguinte processo:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe PC N. 7407 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Órgão de
Direção Regional - Exercício 2015 - Execução de Julgado. Procedência: D/C. Executado(s): Partido Verde - PV (Adv(s) Maria Zoraide da Rosa
Carlos-OAB OAB/RS 101.983). Interessado(s): Márcio Souza da Silva e Marco Antônio da Rocha (Adv(s) Vinícius Renato Alves-OAB OAB/RS
67.791). Exeqüente(s): União - Advocacia Geral da União. Decisão: “Por unanimidade, homologaram o acordo extrajudicial, nos termos do voto
do relator.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE
PARCELAMENTO DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. Homologação de acordo extrajudicial firmado entre a União e a agremiação partidária,
visando à plena quitação de débito decorrente de condenação em processo de prestação de contas anuais. Acordo celebrado em
conformidade com os requisitos legais previstos na Lei n. 9.469/1997. Homologação.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 16.03.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 04/2020 - 1ª ZE/RS
O Juiz Eleitoral da 001ª Zona, de acordo com Listagem de Eliminação de Documentos n.0252842, , aprovada pela Comissão Permanente de
Avaliação Documental, conforme processo n. 0004553-57.2020.6.21.8001, do Sistema Eletrônico de Informações – SEI do TRE-RS, faz saber,
a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, a 001ª Zona Eleitoral eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de
trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Porto Alegre-RS, 06 de março de 2020.
Eu, Elizabeth Fernanda Bez, Chefe de Cartório da 001ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MAURO CAUM GONÇALVES,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2020
PROCESSO CLASSE: DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600005-78.2020.6.21.0001
PROCEDÊNCIA: 001ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE RS
INTERESSADO: M. M. I. T.
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
SENTENÇA
Trata-se de duplicidade de alistamentos eleitorais envolvendo M.M.I.T.
Evidenciada a falha de atendimento da eleitora pela Central de Atendimento de Porto Alegre. Não houve a necessária exclusão do Sistema Elo
de pedido de alistamento com escrita errada do nome da genitora, antes da digitação de novo Requerimento de Alistamento Eleitoral com a
grafia correta do nome da mãe.
Assim, determino o cancelamento (ASE 450) da inscrição n. 117761170469 e a regularização da inscrição eleitoral n. 117761180442,
eliminando-se a duplicidade de títulos eleitorais.
Dispenso a publicação do edital, sendo desnecessário aguardar a manifestação do eleitor por se tratar de evidente falha de atendimento ao
eleitor.
Após, arquive-se.
Porto Alegre, 13 de março de 2020.
MAURO CAUM GONÇALVES,
Juiz da 1ª Zona Eleitoral.

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2020 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-36.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Cabrais
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE NOVO CABRAIS (ADV(S) EDISON ANDRÉ RABUSKE-OAB 41497 E
ROSANA MARISA LARA-OAB 46557)
RESPONSÁVEL(S) : RENILDO SCHAURICH E JOICE LISETE SCHAURICH (ADV(S) ROSANA MARISA LARA-OAB 46557)
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Vistos etc...
O PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - NOVO CABRAIS apresentou sua prestação de contas referente ao exercício financeiro de
2018 (fls. 02-33) acompanhada dos instrumentos de procuração de fls. 03 a 05.
Foi juntada certidão da comissão executiva da agremiação partidária.
Em seguida, foram apresentadas novas peças (fls. 38-42).
Foi determinada a publicação do balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro, por edital no DEJERS, e deu-se
vista ao MPE.
No prazo para impugnações, o órgão ministerial postulou pela remessa dos autos para análise técnica.
Decorrido o prazo de publicação do edital e de impugnação das contas apresentadas, o cartório eleitoral realizou exame preliminar (fls. 52),
tendo sido intimadas as partes para complementar a documentação ausente nos autos da prestação de contas.
Houve apresentação tempestiva de novo documento (fl. 56).
Após, exarado exame sobre as contas (fls. 58-60), foram identificadas inconsistências e solicitou-se esclarecimentos e manifestação das
partes.
Intimados partido e responsáveis, foi juntada manifestação pela agremiação partidária (fl. 64), requerendo a aprovação das contas.
Os autos foram encaminhados para parecer técnico conclusivo, no qual opinou-se pela desaprovação das contas, em face de irregularidade
insanável e grave verificada nas contas.
Os autos foram ao MPE que apresentou parecer, no mesmo sentido, pela desaprovação das contas.
Intimadas as partes (partido e responsáveis), na pessoa do advogado, pelo DEJERS, para apresentação de defesa, a agremiação partidária
deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Após, em face do silêncio e da ausência de requerimento para instrução do feito, foram as partes intimadas para alegações finais.
Apresentadas razões finais pelo partido, deu-se vista ao MPE que reiterou os termos do parecer ministerial de fls. 72-73.
Vieram os autos conclusos para o decisório.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de prestação de contas do órgão municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - NOVO CABRAIS, relativas ao exercício
financeiro de 2018.
Inicialmente, cumpre registrar que o direito material pertinente ao caso é regido pela Resolução do TSE n. 23.546/2017, conforme estabelece o
art. 65, § 3º, da Resolução do TSE n. 23.604/2019.
Passando propriamente à análise da movimentação financeira, a unidade técnica - ao emitir parecer conclusivo pela desaprovação das contas
- constatou não existir impropriedade nas contas.
Todavia, no que tange às irregularidades, verificou:
(i) o órgão partidário não apresentou a totalidade dos extratos bancários do exercício financeiro de 2018. Não foram apresentados os extratos
bancários dos meses de janeiro a outubro de 2018. A conta bancária aberta para movimentação de 'outros recursos' se deu apenas em
26/10/2018. Transcurso de 66,67% do exercício financeiro sem conta bancária aberta, fato que prejudicou a fiscalização da totalidade das
receitas e despesas durante os meses de janeiro a outubro de 2018 (período sem conta bancária).
Na conta bancária aberta pela agremiação verificou-se movimentação financeira, o que, por si só, afasta a incidência do art. 32, § 4º, da Lei
9.096/95, e art. 28, § 3º, e incisos da Res. TSE 23.546/2017:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de
abril do ano subsequente
[...]
§ 3° A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.
[...]
Configurada, portanto, irregularidade grave nas contas, que impossibilitou a verificação da totalidade das receitas e gastos nos meses sem
conta bancária aberta. Inconsistência que afeta a regularidade e confiabilidade das contas apresentadas. Desaprovação das contas por
irregularidade grave e insanável.
Foi alinhavada, ainda, outra irregularidade nas contas, a qual restou superada pelos esclarecimentos apresentados pela agremiação
partidária.
Identificado saque da conta bancária para pagamento de despesa. Inconsistência superada pela demonstração de constituição de fundo de
caixa pela agremiação partidária e pela alegação de que os valores foram sacados para recolhimento de GRU (cujo pagamento era
exclusivamente dirigido a instituição do Banco do Brasil), tendo a agremiação conta mantida em outra instituição bancária. Assim, pelos
argumentos trazidos e preocupação da agremiação partidária em constituir fundo de caixa para efetuar o pagamento de tal importância, a
inconsistência não merece prosperar.
Em sendo assim, a irregularidade pertine tão somente à falta de documentos (extratos bancários) e a obrigação de manter conta bancária
aberta durante todo o exercício financeiro, não sendo possível mensurar ou quantificar a irregularidade para fins de sancionamento.
Resta, por tal motivo, prejudicada a sanção de devolução da importância apurada como irregular, entendendo este juízo eleitoral por afastar o
disposto no art. 37 da Lei n. 9096/95, com redação dada pela Lei n. 13.165/2015: 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).
Outrossim, de acordo com a nova redação do caput do art. 37 da Lei n. 9.096/1995, incabível como sanção pela desaprovação das contas, a
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário.
As únicas hipóteses para sancionar a agremiação partidária prestadora de contas com a suspensão de recebimento de Fundo Partidário estão
previstas no art. 36, incisos I e II, da Lei n. 9.096/95, quais sejam, a existência de recursos não esclarecidos e recursos provenientes de
fontes vedadas:
Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções:
I - no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do fundo partidário até que
o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral;
II - no caso de recebimento de recursos mencionados no art. 31, fica suspensa a participação no fundo partidário por um ano;
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Nenhum destes, entretanto, é o caso dos autos. A esfera partidária não recebeu verbas provenientes de origem não identificada ou de fonte
vedada.
Em consequência, não há sanção a ser aplicada no presente caso.
Diante do exposto, JULGO pela DESAPROVAÇÃO das contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - NOVO CABRAIS - RS
relativas ao exercício financeiro de 2018, na forma do art. 46, III, a, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, deixando de decretar a suspensão
de recebimento de novas cotas do Fundo Partidário em razão da nova sistemática de sancionamento prevista na Lei n. 13.165/2015 (que
alterou a Lei n. 9.096/95), nos termos antes discorridos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, promovam-se os registros pertinentes e arquive-se.
Cachoeira do Sul, 13 de março de 2020
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2020 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-57.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) BERNARDO SOUZA SCHWAB-OAB 97102)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ MURAD BESSOW, JÚLIO ROBERTO FERREIRA LOPES E CÉSAR GILMAR TROJAHN (ADV(S) BERNARDO
SOUZA SCHWAB-OAB 97102)
Vistos etc...
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo partido PROGRESSISTAS - PP - CACHOEIRA DO
SUL, referente ao exercício financeiro 2018, trazida por seu responsável André Bessow, então presidente da agremiação partidária.
A declaração (fl. 05) veio acompanhada por procuração assinada pelo representante partidário e pelo presidente da agremiação (fls. 03 e 04).
Verificada a irregularidade da representação processual do dirigente responsável (tesoureiro - Júlio Roberto Ferreira Lopes) e da agremiação
partidária (cuja executiva encontrava-se sem vigência - certidão SGIP de fl. 08), foi determinada a regularização.
Notificados, houve resposta com juntada de documentos (Ata de Convenção à fls. 15 a 17).
Entendeu-se por regularizada a representação processual da agremiação partidária. Determinou-se a inclusão do dirigente financeiro atual
(Cesar Gilmar Trojahn) no feito e a sua notificação para regularizar a sua representação processual.
Notificado o responsável atual, foi juntada procuração à fl. 34.
Em face do silêncio do responsável do exercício Júlio Roberto Ferreira Lopes foi decretada sua revelia à fl. 38, além de outras providências
para análise do feito.
Publicada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, mediante edital, transcorreu o prazo editalício sem impugnações (fl. 41v).
Extrato bancário emitido pelo sistema da Justiça Eleitoral foi juntado aos autos, tendo sido identificada movimentação financeira (fl. 43).
Certificou-se nos autos a inexistência de informações sobre a emissão de recibos de doação ou registro de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário ao partido de contas em exame (fl. 44).
A unidade técnica emitiu manifestação solicitando diligências para fins de apuração da movimentação financeira identificada na conta bancária
existente em nome da agremiação partidária (fls. 45-46).
Da manifestação foram as partes intimadas.
Na oportunidade, sobreveio procuração em nome do responsável Júlio Roberto Ferreira Lopes (fl. 49); por consequência o levantamento de
sua revelia nos autos.
Transcorreu in albis o prazo deferido para manifestação pelo partido e pelos responsáveis (certidão de fl. 54).
Sobreveio parecer da unidade técnica (fls.55-56), informando que a agremiação partidária, durante o exercício financeiro de 2018, movimentou
recursos. Opinou-se pela desaprovação das contas, ao fim.
O Ministério Público Eleitoral com vista dos autos manifestou-se, no mesmo sentido, pela desaprovação das contas.
Ao fim, em face das informações apresentadas e documentos juntados pela unidade técnica, havendo consideração da unidade técnica e do
MPE pela desaprovação das contas, em homenagem ao contraditório e a possibilidade de reapresentação das contas, com a documentação
pertinente e consignação da movimentação financeira identificada, abriu-se prazo para apresentação de defesa às partes.
No prazo deferido, sobreveio defesa das partes (fls. 64 a 66).
Intimadas partes para dizerem sobre as eventuais diligências instrutórias nos autos, restaram silentes.
Os autos, então, vieram conclusos para o decisório, ocasião em que convertido o julgamento em diligência, para efeito de assegurar a
apresentação de razões finais pelas partes e encaminhamento dos autos ao MPE.
Cumprida a diligência final, sem manifestação do partido e dos responsáveis e com reiteração de parecer pelo parquet, vieram os autos
conclusos para o decisório.
É o relatório. Decido.
Os partidos, na oportunidade, deveriam prestar contas do exercício financeiro de 2018 até o dia 30 de abril do ano de 2019, consoante previsto
pela Resolução do TSE n. 23.546/2017, art. 28.
De plano, percebe-se que a documentação inicialmente apresentada (fls. 02-06) foi trazida fora do prazo legal (17/06/2019), ou seja,
intempestivamente.
Quanto ao mérito das contas apresentadas, percebe-se que a agremiação valeu-se da via inadequada para sua apresentação. Foi identificada
movimentação financeira em nome da agremiação partidária (R$ 220,00 de receitas e R$ 405,00 de despesas), sendo, a via eleita pelo partido
para prestação das contas, inapropriada e indevida. In casu, incabível a apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos.
A agremiação deveria ter respeitado o disposto no art. 29 e incisos da Resolução do TSE n. 23.546/2017 (peças componentes da contas com
movimentação financeira).
Frise-se que oportunizado prazo para manifestação das partes, com vista das informações e documentos juntados aos autos, não tendo havido
iniciativa efetiva da agremiação e dos responsáveis para regularização quanto à apresentação das contas e retificação da declaração
da movimentação financeira apresentada.
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Assim, subsistindo apenas a declaração do partido e dos responsáveis e empreendida a análise pela unidade técnica, flagrante a inveracidade
da declaração de que não movimentados recursos pelo partido durante o período de 2018.
Por consequência, a desaprovação das contas é medida impositiva.
Desse modo, tendo a agremiação apresentado declaração inverídica de ausência de movimentação financeira durante o exercício financeiro
de 2018, hão de ser aplicadas as regras previstas no art. 45, da Resolução 23.546/2017, que em seu inciso VIII, c, dispõe:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
(...)
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções
cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
(grifei)
Nessa linha de entendimento, a jurisprudência que segue:
Recurso Eleitoral. Prestação de contas anual de partido político. Comissão Provisória Municipal. Exercício financeiro de
2015. Desaprovação. Determinação de recolhimento de Roni.
Preliminar de violação ao devido processo legal. Rejeitada. Declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 32, § 4º,
da Lei 9.096/95. Aplicação do art. 45 da Resolução nº 23.464/2015/TSE. Oportunidade de defesa assegurada.
Mérito. Declaração de ausência de movimentação financeira em que se apurou não retratar a verdade, ante a constatação de
transferência intrapartidária de recursos. A alegação de que os recursos transferidos ao órgão estadual do partido consistiriam em
doações de seu atual presidente para pagamento de contribuições partidárias atrasadas com o fim de regularizar o órgão municipal
confirma que a declaração inicial não representa a realidade financeira do exercício de 2015. Comprometimento da regularidade das
contas em sua totalidade. Origem dos recursos não comprovada cabalmente.
Recurso a que se nega provimento.
(RECURSO ELEITORAL n 1939, ACÓRDÃO de 09/02/2017, Relator VIRGÍLIO DE ALMEIDA BARRETO, Publicação: DJEMG - Diário de
Justiça Eletrônico-TREMG, Data 17/02/2017) (grifei)
Em sendo assim, por decorrência do juízo desaprobatório das contas, cabe a verificação da incidência das sanções previstas na Resolução do
TSE n. 23.546/2017.
Inicialmente, decorre que a agremiação, além de ter movimentado recursos financeiros durante o exercício sob exame, como resta inconsteste
face ao documento de fls. 43, percebeu recursos no importe de R$ 220,00, concernentes a quatro créditos na conta bancária aberta e mantida
pela agremiação partidária. Receitas identificadas na conta bancária com o CPF dos respectivos doadores. Não houve manifestação específica
sobre tal movimentação financeira, tais recursos não foram contabilizados e devidamente registrados pela agremiação partidária, nada se
sabendo sobre sua natureza, destinação e tipo.
Incabível, ademais, compreender tal irregularidade como simples impropriedade nas contas, para efeito de aprová-las com ressalvas, pois
além dos valores creditados, houve despesas verificadas na conta bancária (pertinentes a tarifas bancárias).
Assim, no que tange ao sancionamento previsto no art. 49 cabível o recolhimento de toda a importância apontada como irregular nas contas, in
casu de toda a movimentação não declarada pela agremiação partidária e omitida pelo partido (r$ 625,00): Art. 49. A desaprovação das
contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (Lei nº
9.096/1995, art. 37).
Ademais, cabível a aplicação de multa sobre a quantia irregular apurada. In casu, entendo proporcional e razoável a incidência do percentual
de 10%, a título de multa, sobre o total dos recursos irregulares identificados nas contas apresentadas pelo Progressistas - PP - Cachoeira do
Sul. Dosimetria da multa estabelecida com base nos parâmetros constantes do art. 49, §2º, inciso I e II da resolução do TSE, que reza:
Art. 49. (...)
§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o
qual será fixado pela autoridade judicial observando:
I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver
recebendo no momento da decisão; e
II – o valor absoluto da irregularidade detectada.
Em sendo assim, julgo DESAPROVADAS, as contas do PROGRESSISTAS - PP - do Município de Cachoeira do Sul-RS, referentes
ao exercício 2018, e determino o recolhimento do importe de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) ao Tesouro Nacional, acrescido de
multa no percentual de 10%, conforme previsto no art. 49, caput, da Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, inclusive o MPE, oportunidade em que poderá requer a extração de cópias para encaminhamento para apuração da prática de
crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, comunique-se ao TRE-RS e ao TSE.
Comprovado o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 13 de março de 2020
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 11/2020 - 15ª ZE/RS
*Republicação por erro formal na publicação de 16.03.2020.
PROCESSO CLASSE: PC - 507-63.2016.6.21.0015.
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - 2016 - EXECUÇÃO DE JULGADO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
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EXECUTADO: ROSIMARA DA COSTA DA SILVA (ADV. DIEGO DE QUADROS MACHADO - OAB/RS 67.179)
EXEQUENTE: UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, fica a executada intimada para se manifestar sobre o teor da
petição da fl. 94, no prazo de 10 dias, nos moldes do despacho da fl. 96.
Alessandra Almeida Barreto.
Chefe do Cartório Substituta da 015ª ZE.

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 11/2020 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EF - 1000001-61.2007.6.21.0023
EXECUÇÃO - FISCAL
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE BRUM PIAS
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(S) : SÉRGIO LUIZ FERNANDES PIRES (ADV(S) CLEUSA MARISA FRONER-OAB 42852, MARCIO DA SILVA GRANEZ-OAB
83565 E MÁRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR-OAB 89947), PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CLEUSA MARISA FRONER-OAB
42852, MARCIO DA SILVA GRANEZ-OAB 83565 E MÁRIO OLIVEIRA JÚNIOR-OAB 89947)
Vistos.
Defiro o requerido pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Intimem-se os executados para, querendo, verificar a possibilidade de transação do débito pelo portal REGULARIZE, em 15 dias.
Ofície-se à Caixa Econômica Federal para que informe se foi cumprido o despacho à folha 312.
Diligências Legais.
Ijuí, 21 de fevereiro de 2020
SIMONE BRUM PIAS
Juíza Eleitoral da 023ª ZE

26ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 012/2020 - 26ªZE/RS
Classe – PC. Nº 10-11.2019.6.21.0026
Partes e Advogados:
Partido: SOLIDARIEDADE (Adv. Tatiana Poltosi Dorneles OAB/RS 63.679)
Responsáveis: Cátia Elisandra Siqueira e Gabriel Fragoso de Souza (Adv. Tatiana Poltosi Dorneles OAB/RS 63.679)
Vistos.
Diante das razões apresentadas, dê-se vista ao MPE da manisfestação e documentos de fls.34-37.
Em 16/03/2020.
Diego Savegnago Fajardo
Juiz Eleitoral da 26ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2020 - 26 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-51.2018.6.21.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguari
JUIZ ELEITORAL: DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (ADV(S) TATIANA POLTOSI DORNELES-OAB 63679)
RESPONSÁVEL(S) : JUSSARA DE VARGAS ANDRADE E ISAÍAS DA CONCEIÇÃO ANDRADE (ADV(S) TATIANA POLTOSI DORNELESOAB 63679)
Vistos e examinados os autos.
Cuida-se da omissão na prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) em Jaguari, relativa às eleições gerais de 2018.
Determinou-se a juntada de extratos eletrônicos e de informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e
de origem não identificada (fl. 04).
Citados o partido e os seus responsáveis, decorreu o prazo in albis (fls. 12 e 14). Posteriormente, a agremiação manifestou-se à fl. 15.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de não prestação das contas (fls. 21-22).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de expediente para a apreciação da omissão na prestação das contas de campanha eleitoral pelo Partido da República (PR) em
Jaguari.
De início, verifica-se que o partido não cumpriu a obrigação constante dos artigos 49 e 56 da Resolução do TSE nº 23.553/2017, haja vista que
não foram apresentadas contas referentes aos recursos arrecadados e aplicados no pleito ou à eventual ausência de movimentação financeira.
Outrossim, o artigo 57 da referida resolução determina que "A elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio do
SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet."
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No entanto, de acordo com a certidão da fl. 08, o partido sequer possuía inscrição no CNPJ, circunstância que impossibilita a abertura de conta
bancária para movimentação de recursos e a emissão de recibos eleitorais.
Portanto, em decorrência da omissão partidária em trazer as informações e documentos necessários, na forma estabelecida pela Resolução do
TSE nº 23.553/2017, resta inviabilizado o exame das contas de campanha, razão por que devem ser julgadas como não prestadas.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) em Jaguari, relativas às eleições gerais de 2018,
nos termos artigo 77, IV, 'a', da Resolução do TSE nº 23.553/2017, e, por conseguinte, fica o partido proibido de receber recursos oriundos do
Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguari, 15 de março de 2020
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz Eleitoral da 026ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2020 - 26 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-81.2018.6.21.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Esperança Do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : DANILO NUNES DOS SANTOS E RODRIGO VIVIANI DOS SANTOS
Vistos e examinados os autos.
Cuida-se da omissão na prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) em Nova Esperança do Sul, relativa às
eleições gerais de 2018.
Determinou-se a juntada de extratos eletrônicos e de informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e
de origem não identificada (fl. 05).
Citados o partido e os seus responsáveis, decorreu o prazo in albis (fls. 12 e 15).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas (fls. 16-17).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de expediente para a apreciação da omissão na prestação das contas de campanha eleitoral pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
em Nova Esperança do Sul.
De início, verifica-se que o partido não cumpriu a obrigação constante dos artigos 49 e 56 da Resolução do TSE nº 23.553/2017, haja vista que
não foram apresentadas contas referentes aos recursos arrecadados e aplicados no pleito ou à eventual ausência de movimentação financeira.
Efetuada consulta junto ao sistema SPCE WEB, o Cartório Eleitoral verificou a ausência de movimentação bancária pela agremiação e de
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada (fls. 07-08).
Contudo, em decorrência da omissão partidária em trazer as informações e documentos necessários, na forma estabelecida pela Resolução do
TSE nº 23.553/2017, resta inviabilizado o exame das contas de campanha, razão por que devem ser julgadas como não prestadas.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) em Nova Esperança do Sul,
relativas às eleições gerais de 2018, nos termos artigo 77, IV, 'a', da Resolução do TSE nº 23.553/2017, e, por conseguinte, fica o partido
proibido de receber recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguari, 15 de março de 2020
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz Eleitoral da 026ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2020 - 26 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-56.2019.6.21.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - ANO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Esperança Do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) MARISA PIVOTO MULAZZANI ZABOETZKI-OAB 60345 E MÁRCIO COGO ZABOETZKI-OAB
59867)
RESPONSÁVEL(S) : RODRIGO PIVOTO E JORGE LUIS DE FREITAS ZABOETZKI (ADV(S) MARISA PIVOTO MULAZZANI ZABOETZKIOAB 60345 E MÁRCIO COGO ZABOETZKI-OAB 59867)
Vistos e examinados os autos.
Cuida-se de prestação de contas partidárias relativa ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo PARTIDO PROGRESSISTA (PP) em
Nova Esperança do Sul.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fl. 40).
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 41-42).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 44).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de expediente para a apreciação das contas partidárias anuais referentes ao exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Partido
Progressista (PP) em Nova Esperança do Sul.
Verifico que a prestação de contas não foi apresentada de forma tempestiva, haja vista que o termo final do prazo se deu no dia 30.04.2019 e
o partido somente protocolou as contas em 22.05.2019 (fl. 02).
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Realizada a análise técnica, constatou-se a regularidade das contas prestadas, e, encontrando-se atendidas as exigências da legislação
eleitoral, mostra-se cabível a aprovação, com ressalvas, à medida que a intempestividade não compromete sua homologação.
Ante o exposto, APROVO, COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO PROGRESSISTA (PP) em Nova Esperança do Sul, referentes ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguari, 15 de março de 2020
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz Eleitoral da 026ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2020 - 26 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-41.2019.6.21.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - ANO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Esperança Do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) EVELINE FABERO FONTOURA-OAB 72.511)
RESPONSÁVEL(S) : MÁRCIO DO NASCIMENTO E JÉSSICA NORONHA MANARA (ADV(S) EVELINE FABERO FONTOURA-OAB 72.511)
Vistos e examinados os autos.
Cuida-se de prestação de contas partidárias relativa ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO (MDB) em Nova Esperança do Sul.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fl. 42).
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 43-44).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 46).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de expediente para a apreciação das contas partidárias anuais referentes ao exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) em Nova Esperança do Sul.
Verifico que a prestação de contas não foi apresentada de forma tempestiva, haja vista que o termo final do prazo se deu no dia 30.04.2019 e
o partido somente protocolou as contas em 26.06.2019 (fl. 02).
Realizada a análise técnica, constatou-se a regularidade das contas prestadas, e, encontrando-se atendidas as exigências da legislação
eleitoral, mostra-se cabível a aprovação, com ressalvas, à medida que a intempestividade não compromete sua homologação.
Ante o exposto, APROVO, COM RESSALVAS, as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) em Nova Esperança do Sul,
referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguari, 15 de março de 2020
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz Eleitoral da 026ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2020 - 26 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-71.2019.6.21.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - ANO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguari
JUIZ ELEITORAL: DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) JORGE FERRET FAGUNDES-OAB 67571)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIZ BOLZAN E VALTER LUIZ COMPAGNONI (ADV(S) JORGE FERRET FAGUNDES-OAB 67571)
Vistos e examinados os autos.
Cuida-se de prestação de contas partidárias relativa ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT) em Jaguari.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fl. 53).
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 54-55).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 57).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de expediente para a apreciação das contas partidárias anuais referentes ao exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT) em Jaguari.
Verifico que a prestação de contas não foi apresentada de forma tempestiva, haja vista que o termo final do prazo se deu no dia 30.04.2019 e
o partido somente protocolou as contas em 13.05.2019 (fl. 02).
Realizada a análise técnica, constatou-se a regularidade das contas prestadas, e, encontrando-se atendidas as exigências da legislação
eleitoral, mostra-se cabível a aprovação, com ressalvas, à medida que a intempestividade não compromete sua homologação.
Ante o exposto, APROVO, COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) em Jaguari, referentes ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguari, 15 de março de 2020
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz Eleitoral da 026ª ZE

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, 17 de Março de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 44, Página: 18

NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2020 - 26 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-04.2019.6.21.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - ANO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguari
JUIZ ELEITORAL: DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) ELEUSA TERESINHA CEOLIN MISSAGGIA-OAB 45725)
RESPONSÁVEL(S) : MIGUEL SALVADOR ALVES E VERA CLERES LANES BECKER (ADV(S) ELEUSA TERESINHA CEOLIN MISSAGGIAOAB 45725)
Vistos e examinados os autos.
Cuida-se de prestação de contas partidárias relativa ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES (PT) em Jaguari.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fl. 50).
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fls. 51-52).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 54).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de expediente para a apreciação das contas partidárias anuais referentes ao exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) em Jaguari.
Realizada a análise técnica, constatou-se a regularidade das contas prestadas, e, encontrando-se atendidas as exigências da legislação
eleitoral, mostra-se cabível a aprovação.
Ante o exposto, APROVO as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) em Jaguari, referentes ao exercício financeiro de 2018, nos
termos do artigo 46, I, da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguari, 15 de março de 2020
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz Eleitoral da 026ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2020 - 26 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-86.2019.6.21.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - ANO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguari
JUIZ ELEITORAL: DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) NEWTON ROGÉRIO MOREIRA GOMES-OAB 69147)
RESPONSÁVEL(S) : MAIRON MACHADO GUERRA E JUSSARA CASSOL DA FONSECA (ADV(S) NEWTON ROGÉRIO MOREIRA GOMESOAB 69147)
Vistos e examinados os autos.
Cuida-se de prestação de contas partidárias relativa ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo PARTIDO PROGRESSISTA (PP) em
Jaguari.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fl. 50).
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 51-52).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 54).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de expediente para a apreciação das contas partidárias anuais referentes ao exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Partido
Progressista (PP) em Jaguari.
Verifico que a prestação de contas não foi apresentada de forma tempestiva, haja vista que o termo final do prazo se deu no dia 30.04.2019 e
o partido somente protocolou as contas em 09.05.2019 (fl. 02).
Realizada a análise técnica, constatou-se a regularidade das contas prestadas, e, encontrando-se atendidas as exigências da legislação
eleitoral, mostra-se cabível a aprovação, com ressalvas, à medida que a intempestividade não compromete sua homologação.
Ante o exposto, APROVO, COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO PROGRESSISTA (PP) em Jaguari, referentes ao exercício financeiro
de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguari, 15 de março de 2020
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz Eleitoral da 026ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2020 - 26 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-19.2019.6.21.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - ANO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Esperança Do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) EVELINE FABERO FONTOURA-OAB 72.511)
RESPONSÁVEL(S) : LEONIR REBELATO E CLÓVIS BEN HUR DE BASTOS BRASIL (ADV(S) EVELINE FABERO FONTOURA-OAB 72.511)
Vistos e examinados os autos.
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Cuida-se de prestação de contas partidárias relativa ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT) em Nova Esperança do Sul.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fl. 36).
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 48-49).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 51).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de expediente para a apreciação das contas partidárias anuais referentes ao exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT) em Nova Esperança do Sul.
Verifico que a prestação de contas não foi apresentada de forma tempestiva, haja vista que o termo final do prazo se deu no dia 30.04.2019 e
o partido somente protocolou as contas em 02.05.2019 (fl. 02).
Realizada a análise técnica, constatou-se a regularidade das contas prestadas, e, encontrando-se atendidas as exigências da legislação
eleitoral, mostra-se cabível a aprovação, com ressalvas, à medida que a intempestividade não compromete sua homologação.
Ante o exposto, APROVO, COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) em Nova Esperança do Sul,
referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguari, 15 de março de 2020
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz Eleitoral da 026ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2020 - 26 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-93.2019.6.21.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - ANO BASE 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguari
JUIZ ELEITORAL: DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) LIONIR SIQUEIRA MEDEIROS-OAB 88493)
RESPONSÁVEL(S) : DANILO NUNES DOS SANTOS E RODRIGO VIVIANI DOS SANTOS (ADV(S) LIONIR SIQUEIRA MEDEIROS-OAB
88493)
Vistos e examinados os autos.
Cuida-se de prestação de contas partidárias relativa ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
(PTB) em Nova Esperança do Sul.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fl. 23).
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 28-29).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 31).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de expediente para a apreciação das contas partidárias anuais referentes ao exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) em Nova Esperança do Sul.
Verifico que a prestação de contas não foi apresentada de forma tempestiva, haja vista que o termo final do prazo se deu no dia 30.04.2019 e
o partido somente protocolou a declaração de ausência de movimentação financeira em 13.08.2019 (fl. 12), após notificado para tal (fls. 04-08).
Realizada a análise técnica, constatou-se a regularidade das contas prestadas, e, encontrando-se atendidas as exigências da legislação
eleitoral, mostra-se cabível a aprovação, com ressalvas, à medida que a intempestividade não compromete sua homologação.
Ante o exposto, APROVO, COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) em Nova Esperança do Sul,
referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguari, 15 de março de 2020
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz Eleitoral da 026ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2020 - 26 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-34.2019.6.21.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - ANO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguari
JUIZ ELEITORAL: DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) DENISE MARIA BIAZI PARIZI-OAB 86472)
RESPONSÁVEL(S) : ARNO VARLEI MELLO BERGER E RENATO BOLZAN (ADV(S) DENISE MARIA BIAZI PARIZI-OAB 86472)
Vistos e examinados os autos.
Cuida-se de prestação de contas partidárias relativa ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO (MDB) em Jaguari.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fl. 38).
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fls. 39-40).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 42).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
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Trata-se de expediente para a apreciação das contas partidárias anuais referentes ao exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) em Jaguari.
Realizada a análise técnica, constatou-se a regularidade das contas prestadas, e, encontrando-se atendidas as exigências da legislação
eleitoral, mostra-se cabível a aprovação.
Ante o exposto, APROVO as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) em Jaguari, referentes ao exercício financeiro de
2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguari, 15 de março de 2020
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz Eleitoral da 026ª ZE

51ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2020 - 51 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 43-57.2018.6.21.0051
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Boca de Urna PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA BELEDELI
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : EDUARDO ASSIS RODRIGUES (ADV(S) LUIS FERNANDO MIGUEL-OAB 28919 E PRISCILA ESCOSTEGUY
KUPLICH-OAB 71979)
Vistos.
Trata-se de notícia-crime em face de Eduardo Assis Rodrigues com base no artigo 39, parágrafo 5º, inciso II da Lei 9504/97.
Em audiência realizada no dia da eleição, o noticiado aceitou a proposta de transação penal do Ministério Público Eleitoral.
Após o cumprimento parcial da proposta, foram os autos com vista ao Ministério Público, que requereu a extinção da punibilidade do noticiado.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Acolho integralmente o requerimento do Ministério Público Eleitoral e JULGO EXTINTA a punibilidade do noticiado EDUARDO ASSIS
RODRIGUES pelo crime disposto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso II da Lei 9504/97, ocorrido no primeiro turno das Eleições Gerais de 2018.
Registre-se. Publique-se no DEJERS para fins de intimação.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se em Cartório.
São Leopoldo, 13 de março de 2020
LUCIANA BELEDELI
Juíza Eleitoral da 051ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2020 - 51 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 44-42.2018.6.21.0051
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Boca de Urna
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA BELEDELI
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : LUIS CEZAR MAIA (ADV(S) LUIS FERNANDO MIGUEL-OAB 28919 E PRISCILA ESCOSTEGUY KUPLICH-OAB
71979)
Vistos.
Trata-se de notícia-crime em face de Luis Cézar Maia com base no artigo 39, parágrafo 5º, inciso II da Lei 9504/97.
Em audiência realizada no dia da eleição, o noticiado aceitou a proposta de transação penal do Ministério Público Eleitoral.
Após o cumprimento parcial da proposta, foram os autos com vista ao Ministério Público, que requereu a extinção da punibilidade do noticiado.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Acolho integralmente o requerimento do Ministério Público Eleitoral e JULGO EXTINTA a punibilidade do noticiado LUIS CÉZAR MAIA pelo
crime disposto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso II da Lei 9504/97, ocorrido no primeiro turno das Eleições Gerais de 2018.
Registre-se. Publique-se no DEJERS para fins de intimação.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se em Cartório.
São Leopoldo, 13 de março de 2020
LUCIANA BELEDELI
Juíza Eleitoral da 051ª ZE

71ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 004/2020
A Doutora Luciana Barcellos Tegiacchi, Juíza Eleitoral da 71ª Zona de Gravataí-RS, no uso de suas atribuições legais,
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FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Angelino Loranzi, 253,
em Gravataí, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos art. 31, §1º, da Resolução TSE 23.546/2017, a
Prestação de Contas do órgão partidário municipal do Exercício 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte órgão partidário municipal de GRAVATAÍ:
Partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO Sigla PSD Exercício 2018
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 impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Gravataí-RS, 13 de março de 2020.
Eu, Mario Faustino Borges Lima, Chefe de Cartório Substituto da 071ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Luciana Barcellos Tegiacchi,
Juíza Eleitoral

72ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 2020, a 072ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos nº
027/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 11/12/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
ANDREA MARODIN FERREIRA HOFMEISTER,
Juíza Eleitoral da 72ª Zona.

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 006/2020
PROCESSO CLASSE: PC - 22-49.2017.6.21.0073
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: Tiago Tweedie Luiz
PARTIDO(S) : PARTIDO da SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) Siomara gatelli Bazzana OAB/RS 55.049 e Tania Clenice
Szortyka Gomes OAB/RS 49.659
De ordem da Exmo. Juiz eleitoral, Dr. Tiago Tweedie Luiz, fica, o devedor intimado, na figura do seu presidente em exercício, para que, no
prazo de 3(três) dias, se manifeste sobre o interesse em realizar acordo de parcelamento do débito.
Em 16.03.2020
ANTENOR DE SOUZA ELIAS
Chefe de Cartório

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2020
PROCESSO CLASSE: PC 83-70.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: FREDERICO WESTPHALEN
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV ZAURI ANTONIO BOTTAN JUNIOR - OAB/RS 66.687)
RESPONSÁVEIS:VIVALDINO DA ROSA E LEANDRO MANOEL DA ROSA (ADV ZAURI ANTONIO BOTTAN JUNIOR - OAB/RS 66.687)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, do Município de Frederico
Westphalen – RS, relativa ao ano de 2018.
Transcorrido o prazo legal, o partido e seus responsáveis foram notificados para apresentarem as contas (fls. 02/06). Regularmente
notificados, os responsáveis protocolaram a prestação de contas em 05/11/2019 (fls. 26/29).
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 12/12/2019, conforme certidão de fl. 32, o Edital n. 70/2019 (fl. 31), o qual dá
publicidade a declaração de ausência de movimentação de recursos. O Ministério Público Eleitoral foi intimado (fl. 34). Não houve impugnação
às contas (fl. 35v).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 38).
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a intempestividade na entrega da prestação de
contas (fl. 39).
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 41), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
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É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos) e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O §4º no art. 32 da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 13.165/2015, prevê a possibilidade dos partidos apresentarem declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros:
§4º Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Por sua vez, o §3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamenta o tema com a seguinte redação:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não efetuou movimentação de recursos e apresentou a declaração de ausência conforme
determinado pela legislação eleitoral, de forma que as contas são consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, devido à
intempestividade na entrega da documentação.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias, exercício de 2018, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO –
PTB, do Município de Frederico Westphalen – RS, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 06 de março de 2020.
MATEUS DA JORNADA FORTES,
Juiz Eleitoral.

103ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 06/2020
O Doutor Gerson Lira, Juiz Eleitoral da 103ª Zona de São José do Ouro-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 Maximiliano Centenaro,
n. 180, em São José do Ouro, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do artigo 32 da Lei n. 9.096/95 e
do artigo 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos às Prestações
de Contas Anuais - Exercício 2018 -, do diretório municipal/órgão provisório abaixo indicado.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, do seguinte partido político:
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Machadinho/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
São José do Ouro-RS, 10 de março de 2020.
Eu, Sara Ariela Albuquerque Piovesan, Chefe de Cartório da 103ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GERSON LIRA,
Juiz Eleitoral.

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2020 - 110ª ZE
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo nº: 105-80.2019.6.21.0110 - Protocolo 37.218/2019
Natureza: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2017.
Autor: Órgão Provisório Municipal de Imbé/RS do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro(14), Paulo Ferreira da Silva Godoy Filho (Presidente) e
João Luiz Chaves (Tesoureiro)
Advogado: Rodrigo Daniel Pereda - OAB/RS 95.504
Vistos.
Considerando o parecer conclusivo expedido pela unidade técnica e e o parecer oferecido pelo MPE, intimem-se o órgão partidário e
responsáveis, na pessoa de seusadvogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as
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provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art. 38, da Resolução TSE n.
23.546/2017).
D.L.
Tramandaí, 12 de março de 2020
LAURA ULLMANN LOPEZ
Juíza Eleitoral da 110ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 005/2020 - 111ª ZE/RS
Classe: PET
Processo N.: 0600019-07.2019.6.21.0113
Partido(s) : Partido Cidadania (Antigo Partido Popular Socialista) - Porto Alegre
ADV.: Paulo Renato Gomes Moraes - RS/9150
Responsáveis(s): Gilsomar Silva
Vistos…
Secundando a promoção retro do ilustrado representante do MP, na pessoa da Dr. Luiz Eduardo Ribeiro de Menezes, ACOLHO-A, em termos,
aos efeitos de DECLARAR REGULARIZADAS as contas do Partido Cidadania (Antigo Partido Popular Socialista), órgão municipal de Porto
Alegre, referentes à campanha eleitoral de 2018, ante a inexistência de movimentação de recursos do partido no referido período.
INTIMAR.
Em 13/03/2020.
Dr. Roberto Arriada Lorea,
Juiz da 111ª Zona Eleitoral.

158ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2020 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 25-69.2019.6.21.0158
Partido: Partido Republicano da Ordem Social - PROS, Comissão Provisória Municipal
ADV.: Rodrigo Carvalho Neves – OAB/RS 72085
Responsáveis: Eduardo Rava de Campos – Presidente e Antônio Henrique Antunes Bertolin - Tesoureiro
ADV.: Rodrigo Carvalho Neves – OAB/RS 72085
Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2018
Processo: 25-69.2019.6.21.0158 Protocolo: 17.065/2019
Prestador: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS
Município: Porto Alegre
Responsáveis: Eduardo Rava de Campos – Presidente e Antônio Henrique Antunes Bertolin – Tesoureiro
Vistos, etc.
Trata-se de processo resultante da prestação de contas do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, do município de Porto Alegre,
referentes ao exercício do ano de 2018.
As contas foram entregues de maneira intempestiva pela agremiação partidária em 10/05/2019.
Efetuado o exame preliminar, foi solicitada complementação da documentação prevista no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 24
e 25). A agremiação partidária solicitou e teve deferida a prorrogação de prazo para entrega da documentação solicitada. Foram juntados aos
autos os documentos entregues pela agremiação partidária (fls. 33 a 63 a 69).
Foi publicado Edital referente à disponibilidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fls. 136 e 137).
Decorrido o prazo estipulado no Edital, não houve manifestação de interessados (fl. 136).
Foi efetuada pesquisa relativa à utilização de fontes vedadas para as contribuições financeiras (fls. 138 a 148).
A unidade técnica expediu o Exame da Prestação de Contas (fls.150 a 155) , solicitando manifestação do partido sobre alguns itens
apontados. Foram juntados aos autos os documentos apresentados pela agremiação partidária.
Expedido o Parecer Conclusivo, a unidade técnica opinou pela regularidade e aprovação das contas ( (fls. 230 e 231).
Com vistas dos autos, o Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas (fl. 235 e 235-verso).
É O RELATÓRIO.
O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do
ano subsequente , dirigindo-se ao juiz eleitoral, nos termos do artigo 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e do artigo 32, caput, da Lei
9.096/1995, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício nos termos do artigo 28, § 2º da referida
Resolução TSE, requisito este que foi observado em parte pelo Partido Republicano da Ordem Social -PROS.
A prestação de contas anual deve ser composta pelas peças e documentos referidos no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017, requisito
cumprido nas contas sob análise.
Restaram obrigações a pagar no valor total de R$13.168,59 (treze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), despesa
realizada durante o exercício do ano de 2018 que está confirmada no passivo do Partido.
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as
contas anuais do diretório municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS do município de Porto Alegre, relativas ao
exercício do ano de 2018, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
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Porto Alegre, 16 de março de 2020.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2020 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 26-54.2019.6.21.0158
Partido: Partido Democrático Trabalhista – PDT, Diretório Metropolitano
ADV.: Jorge Luis Rodrigues Murgas – OAB/RS 95968 e Rafael Leandro Fleck – OAB/RS 78137
Responsáveis: Mauro Cesar Zacher – Presidente e Valdemar Pires de Almeisa – Tesoureiro Eduardo Rava de Campos – Presidente e Antônio
Henrique Antunes Bertolin - Tesoureiro
ADV.: Rafael Leandro Fleck – OAB/RS 78137
Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2018
Processo: 26-54.2019.6.21.0158 Protocolo: 18.068/2019
Prestador: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Município: Porto Alegre
Responsáveis: Mauro Cesar Zacher – Presidente, Valdemar Pires de Almeida – Tesoureiro e Hilda Maria Fifa Machado – Tesoureira-adjunta.
Vistos, etc.
Trata-se de processo resultante da prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Porto Alegre, referentes ao
exercício do ano de 2018.
As contas foram entregues de maneira tempestiva pela agremiação partidária.
Efetuado o exame preliminar, foi solicitada complementação da documentação prevista no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 289
e 290). Foram juntados aos autos os documentos entregues pela agremiação partidária (fls. 294 a 475).
Foi publicado Edital referente à disponibilidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fls. 476 e 478).
Decorrido o prazo estipulado no Edital, não houve manifestação de interessados (fl. 477).
Foi efetuada pesquisa relativa à utilização de fontes vedadas para as contribuições financeiras (fls. 480 a 496).
A unidade técnica expediu o Exame da Prestação de Contas (fls. 498 a 503) , solicitando manifestação do partido quanto ao teor do exame.
Devido a problemas internos da agremiação partidária, foi concedida prorrogação do prazo em 15 (quinze) dias (fl. 515) para manifestação e
depois em mais 10 (dez) dias (fl. 524). Foram entregues esclarecimentos pelo PDT (fls. 530 a 703) e concedida prorrogação do prazo em mais
05 (cinco) dias (fl. 705) para complementação da documentação.
Expedido o Parecer Conclusivo, a unidade técnica opinou pela regularidade e aprovação das contas (fls. 714 e 715).
Com vistas dos autos, o Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas (fl. 719 e 719 - verso).
É O RELATÓRIO.
O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do
ano subsequente , dirigindo-se ao juiz eleitoral, nos termos do artigo 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e do artigo 32, caput, da Lei
9.096/1995, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício nos termos do artigo 28, § 2º da referida
Resolução TSE, requisito este que foi observado pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT.
A prestação de contas anual deve ser composta pelas peças e documentos referidos no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017, requisito
cumprido nas contas sob análise.
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as
contas anuais do diretório municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do município de Porto Alegre, relativas ao exercício
do ano de 2018, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Alegre, 16 de março de 2020.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral.

161ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2020 - 161ª ZE/RS
Classe EP – Processo n. 17-72.2019.6.21.0100
Protocolo nº 5.537/2019
Autor: Ministério Público Eleitoral
Apenado: Artur Alexandre Souto
ADV.: Felipe Oliveira Antoniazzi – OAB/RS 81.682
ADV.: Lieverson Luiz Perin – OAB/RS 49.740
ADV.: Thiago Oberdan de Goes – OAB/RS 94.660)
Vistos.
1 – Documentos referentes ao mês de fevereiro/2020 foram juntados nas fls. 1866/1867.
2 - Defiro o requerido pelo executado na fl. 1868, devendo cumprir as horas faltantes de dezembro/2019, conforme exposto na fl. 1864, em
abril/2020.
3 - Intimem-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral, e comunique-se, via e-mail, a CAPM e instituição conveniada (Museu Júlio de Castilhos).
Em 12.03.2020.
Leandro Figueira Martins,
Juiz Eleitoral – 161ª Zona Eleitoral.
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Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
1ª Zona Eleitoral
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de mesários,
escrutinadores e administradores de prédio

6000-7.05

Comprovante de Carga de Urna

6000-7.01

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

6000-7.01

Observação/Justificativa

Quantidade

2000 a 2014

Descarte permitido pela Regra R21

4834

2010

Descarte permitido pela Regra R21

813

2003 a 2013

Descarte permitido pela Regra R04

1824

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2014

Descarte permitido pela Regra R09

1372

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2014

Descarte permitido pela Regra R09

4748

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2014

Descarte permitido pela Regra R09

4748

6000-7.01

Requerimentos de justificativa eleitorais,
submetidos à análise do juízo e deferidos

2017

Descarte permitido pela Regra R12

395

6000-7.01

Formulários de cadastro do eleitor para votar em
Trânsito

2014

Descarte permitido pela Regra R09

4476

Porto Alegre, 04 de março de 2020
Elizabeth Fernanda Bez,
Chefe de Cartório.

