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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0600287-07.2020.6.00.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
PETIÇÃO (1338) PROCESSO N. 0600287-07.2020.6.00.0000 Imbé REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, VOLNEI FREITAS MATTOS RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
DESPACHO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos à Zona Eleitoral competente para apreciar as contas.
Cumpra-se.Porto Alegre, 15 de maio de 2020.
Des. Eleitoral CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
Relator

Pautas
PROCESSO: 0603182-24.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603182-24.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Pelotas
Polo Ativo: AUTOR: POR UM RIO GRANDE JUSTO 13-PT / 65-PC DO B Advogados do(a) AUTOR: OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO RS0030847A, IAN CUNHA ANGELI - RS0086860A-B, MARCELO GAYARDI RIBEIRO - RS57139, EDSON LUIS KOSSMANN - RS0047301A,
MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS0025419A, MAICON DUARTE KUHN - RS111478
Polo Passivo: RÉU: RIO GRANDE DA GENTE 45-PSDB / 14-PTB / 10-PRB / 23-PPS / 31-PHS / 18-REDE / 11-PP, EDUARDO FIGUEIREDO
CAVALHEIRO LEITE, RANOLFO VIEIRA JUNIOR, PAULA SCHILD MASCARENHAS Advogados do(a) RÉU: CAETANO CUERVO LO PUMO
- RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318 Advogados do(a) RÉU:
CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799, EVERSON ALVES DOS SANTOS RS104318 Advogados do(a) RÉU: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,
EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318 Advogado do(a) RÉU: JOSE LUIS MARASCO CAVALHEIRO LEITE - RS5889
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 18 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO: 0603168-40.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603168-40.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REPRESENTANTE: ELEICAO 2018 JAIRO JORGE DA SILVA GOVERNADOR Advogados do(a) REPRESENTANTE: ELAINE
HARZHEIM MACEDO - RS7249, CARLA HARZHEIM MACEDO - RS79717, FRANCIELI DE CAMPOS - RS75275, ROGER FISCHER RS93914
Polo Passivo: REPRESENTADO: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE, RANOLFO VIEIRA JUNIOR, COLIGAÇÃO RIO GRANDE
DA GENTE, PAULA SCHILD MASCARENHAS Advogados do(a) REPRESENTADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, EVERSON
ALVES DOS SANTOS - RS104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799 Advogados do(a) REPRESENTADO: CAETANO
CUERVO LO PUMO - RS51723, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799
Advogados do(a) REPRESENTADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723,
FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799 Advogados do(a) REPRESENTADO: JOSE LUIS MARASCO CAVALHEIRO LEITE RS5889, CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE
STOCKINGER - RS48799
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 18 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO: 0602410-61.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602410-61.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
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Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MIRO JESSE DEPUTADO FEDERAL, MIRO JESSE Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS
BLASZAK - RS107055 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 18 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Acórdãos
PROCESSO 0600039-56.2020.6.21.0000
CONSULTA (11551) - Processo nº 0600039-56.2020.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
CONSULENTE: REPUBLICANOS - DIRETÓRIO ESTADUAL DO RS
Advogado do(a) CONSULENTE: WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971
CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL E PRESIDENTE DE AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. QUESTIONAMENTO ACERCA DA POSSIBILIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ELEITORAIS PARA ¿CONSUMO INTERNO¿. RESOLUÇÃO TSE N. 23.600/19. ENTENDIMENTO DE
QUE A LEGISLAÇÃO ESTABELECE EXIGÊNCIAS SOMENTE PARA AS PESQUISAS DIRIGIDAS AO CONHECIMENTO DO ELEITOR.
1. Indagação formulada por deputado federal e presidente de partido político sobre a possibilidade de realização de pesquisas eleitorais, as
quais seriam analisadas internamente pela grei. Atendidos os requisitos previstos no art. 30, inc. VIII, do Código Eleitoral para o conhecimento
da consulta.
2. O art. 2º da Resolução TSE n. 23.600/19, norma que dispõe sobre as pesquisas eleitorais, não deixa dúvida de que a legislação estabeleceu
as exigências apenas para as pesquisas direcionadas ao conhecimento público, uma vez que estas possuem o condão de influenciar a
vontade do eleitor. A realização de pesquisa eleitoral para utilização interna em campanha eleitoral, seja ela contratada ou efetuada pelo
próprio partido político/candidato, não infringe dispositivos da Resolução TSE n. 23.600/19, desde que a referida pesquisa, ou qualquer de
seus dados, não seja publicado.
3. Conhecimento.
DECISÃO:
Por unanimidade, responderam a consulta nos seguintes termos: a realização de pesquisa eleitoral para utilização interna em campanha
eleitoral, seja ela contratada ou efetuada pelo próprio partido político/candidato, não infringe dispositivos da Resolução TSE n. 23.600/19,
desde que a referida pesquisa, ou qualquer de seus dados, não seja publicada.

Atos da Secretaria
Edital
EDITAL SJ/CORIP/SADAP N. 11/2020
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
10/05/2020 até 16/05/2020.
Classe
Número
Relator
Data de
Partes
Tipo de Distribuição
Autuação
CONSULTA
SILVIO RONALDO
14/05/2020
PARTIDO DA SOCIAL
Automática
0600135-71.2020.6.21.0000
SANTOS DE
DEMOCRACIA
MORAES
BRASILEIRA – PSDB
DE PORTO ALEGRE/
RS
PRESTAÇÃO DE
0600134-86.2020.6.21.0000
SILVIO RONALDO
13/05/2020
PARTIDO LIBERAL Automática
CONTAS
SANTOS DE
PL DE PORTO
MORAES
ALEGRE/RS;
GIOVANI CHERINI;
LUIZ ROBERTO
DALPIAZ RECH;
ENILTO JOSE DOS
SANTOS
PRESTAÇÃO DE
0600133-04.2020.6.21.0000
GUSTAVO
13/05/2020
DIRETORIO
Automática
CONTAS
ALBERTO GASTAL
MUNICIPAL DO PDT
DIEFENTHALER
DE SEBERI/RS
PROCESSO
0600132-19.2020.6.21.0000
GUSTAVO
13/05/2020
ANTONIO CARLOS
Automática
ADMINISTRATIVO
ALBERTO GASTAL
GOMES DA SILVA;
DIEFENTHALER
REPUBLICANOS DE
SÃO JOÃO DA
URTIGA/RS
HABEAS CORPUS
0600131-34.2020.6.21.0000
GERSON
12/05/2020
LUIZ CESAR
Automática
FISCHMANN
RINALDI; JUÍZO DA
138 ZE
PROCESSO
0600130-49.2020.6.21.0000
GUSTAVO
11/05/2020
ANTONIO CARLOS
Automática
ADMINISTRATIVO
ALBERTO GASTAL
GOMES DA SILVA;
DIEFENTHALER
REPUBLICANOS DE
SÃO JOSÉ DO
HORTÊNCIO/RS
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Porto Alegre, 18 de maio de 2020.
Tassiana Alcoforado Diniz Skrsypcsak,
Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual,
SADAP/CORIP

ZONAS ELEITORAIS

28ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 7/2020 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 69-95.2016.6.21.0028
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : GELSON PEN MO SALES (ADV(S) ALAN STAFFORTI-OAB 92567)
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra Luiz Brollo Sobrinho e GELSON PEN MO SALES, partes já qualificadas, imputando-lhes a
prática do delito descrito no artigo 299, caput, do Código Eleitoral, em razão dos seguintes fatos:
“FATO 01
No dia 04 de outubro de 2012, por volta das 15h15min, na Comunidade Santo Antônio, em Muliterno/RS, o denunciado LUIZ BROLLO
SOBRINHO ofereceu e deu ao eleitor GELSON PEN MO SALES dinheiro com o fim de obter votos para Adriano, candidato a Prefeito
Municipal de Muliterno. Na ocasião, o denunciado abordou o eleitor Gelson Pen Mo Sales na fila para votação, oportunidade em que forneceu
e deu a ele a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para que votasse no candidato a Prefeito Municipal, Adriano. A quantia em dinheiro foi
apreendida (fl. 10 do IP).
FATO 02
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato acima narrado, o denunciado GELSON PEN MO SALES recebeu do codenunciado Luiz
Brollo Sobrinho vantagem indevida para que votasse em Adriano, candidato a Prefeito Municipal de Muliterno. Na ocasião, o denunciado
recebeu de Luiz Brollo Sobrinho, oportunidade em que forneceu a ele a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para que votasse no candidato
a Prefeito Municipal, Adriano.”
A denúncia foi recebida – em 10 de junho de 2016 (fls. 134-135).
Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 150-151 e 166-167).
O Ministério Público manifestou-se acerca da resposta à acusação (fls. 171-172).
Em 20/06/2017, os acusados aceitaram a suspensão condicional do processo (fl. 216). Em 11/07/2018, o benefício foi revogado para o réu
Gelson, em razão do não cumprimento. O processo foi cindido para o acusado Luiz (fl. 299).
Em audiência de instrução, foram inquiridas as testemunhas e interrogado o réu ao final (fls. 340-344).
Deferida diligência da defesa (fls. 340, 347 e 350-351).
Foram atualizados os antecedentes do réu (fls. 384-385).
Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 391-395).
A defesa arguiu, como prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena projetada. No mérito, inicialmente a
transcreveu os depoimentos dos envolvidos, sustentando ausência de provas para uma condenação. Disse que o fiscal eleitoral não
presenciou o teor da conversa entre os denunciados e que o policial militar não presenciou a suposta entrega de dinheiro. Defendeu, assim,
que não restou comprovada a compra de votos no momento da votação. Requereu a improcedência da denúncia e a absolvição do réu.
Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal previsto. Pediu AJG (fls. 399-405).
Vieram os autos conclusos para sentença.
FUNDAMENTAÇÃO.
Antes de mais nada, considerando a cisão do processo efetivada para o codenunciado Luiz Brollo (fl. 300), a presente sentença julgará apenas
o fato imputado ao réu Gelson (FATO 02).
A prejudicial de mérito, arguida pela defesa, pela aplicação da prescrição projetada ao caso dos autos, não encontra guarida.
Com efeito, é pacífico o entendimento na jurisprudência do STJ (vide súmula 438) no sentido da impossibilidade de reconhecimento da
prescrição em perspectiva, também denominada antecipada ou projetada, que leva em conta a pena a ser aplicada no futuro, uma vez que o
ordenamento jurídico pátrio dispõe expressamente que o prazo prescricional, antes da sentença condenatória, será regulado pela pena
máxima cominada abstratamente para o delito, nos termos do artigo 109 do Código Penal.
No mérito, a materialidade do fato e a autoria delitiva estão delineadas pelos boletins de ocorrência de fls. 12-13 e 14; auto de apreensão da fl.
18; e fotocópia de Ata da Mesa Receptora de Votos da fl. 39.
Pela melhor elucidar a questão, vejamos a prova testemunhal colhida:
Inicialmente, o policial militar Roger Bonamigo da Costa disse ter recebido uma ligação anônima, tendo sido deslocado até a área indígena,
no local da votação, ocasião em que o sr. Domingos, presidente da mesa ou do partido, não recorda, falou que viu Luiz (codenunciado) dando
dinheiro para o Gelson. Que Gelson foi revistado e encontrado em seu bolso seis notas de cinquenta reais, totalizando trezentos reais. Disse
que todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia civil (fl. 342).
Outrossim, a testemunha Domingos Valdecir Godoi de Souza, fiscal eleitoral de partido, disse ter presenciado Luiz Brollo (codenunciado)
entregando dinheiro para Gelson. Disse que, então, chamou a Brigada Militar e impediu o acusado de votar. Que todos foram para a Delegacia
de Polícia. Respondeu que foi encontrado dinheiro no bolso de Gelson. Respondeu que Luiz também era fiscal e estava trabalhando na
companha do Adriano (candidato a prefeito do partido adverso). Respondeu que não ouviu o teor da conversa entre Luiz e Gelson (fl. 343).
Ao final, o réu Gelson negou a venda do seu voto. Assim se manifestou:
“(…) Juiz: (…) Tu confirma que recebeu os R$ 300,00 do Luiz Brollo Sobrinho para votar num candidato lá a Prefeito? Aconteceu isso, Gelson?
Réu: Não.
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Juiz: Não? Que aconteceu então?
Réu: Porque eu tava… eu era a próxima pessoa pra votar já. E daí o mesário tava aqui, eu tava bem perto já pra entrar, e o fiscal Domingos
tava aqui do lado. E daí o Luiz Brollo veio e me disse… quase que era quatro e meia. Daí ele me disse pra mim: “Quase que tu chegou tarde,
né?” Daí eu disse pra ele: “Que horas é? Será que dá tempo ainda?” Ele pegou o celular e olhou. Daí ele disse pra mim: “Eu já votei”. E isso…
aí fiquemo aí tranquilo. Aí quando eu vi chegou a Brigada Militar.
(…)
Juiz: Tu chegou a votar?
Réu: Não.
(…)
Juiz: Quem que impediu?
Réu: O Domingos disse que eu não podia votar porque eu tinha vendido meu voto.
Juiz: Aham. E esse dinheiro que foi encontrado contigo Gelson?
Réu: Era meu.
(…)
Juiz: Do que era esse dinheiro?
Réu: Era da… do frigorífico. Naquela época eu trabalhava em Nova Araçá.
Juiz: Tu recebeu dinheiro?
Réu: Do meu salário.
(…)
Juiz: Tu tirou esse dinheiro do banco? Qual banco?
Réu: Fui no mercado. No mercado tem um caixa do Banrisul, em Muliterno.
Juiz: Tu tirou no mesmo dia que entrou o dinheiro ou foi dias antes? Quando é que tu tirou esse dinheiro?
Réu: Foi num sábado.
(…)
Juiz: E tu sabe quando entrou o dinheiro? Quando foi o pagamento?
Réu: Foi, entrou numa sexta.
(…)
Juiz: Sexta antes do domingo ali da votação?
Réu: Sim.
(…)
Juiz: Por que o Domingos falou que tu recebeu ali?
Réu: Pois é… Aí eu falei pra doutora ali, disse pra ela que o Luiz Brollo era o fiscal do outro partido e o Domingos também era do outro. Só que
daí eu… o Luiz Brollo tinha que ter muita coragem tipo pra dar dinheiro pra mim assim na frente do Domingos.
Juiz: Então tu não vendeu o teu voto?
Réu: Não.
(…)” – fls. 343-verso-344.
Registra-se que na Delegacia de Polícia, o acusado também negou a prática de crime eleitoral (fl. 17).
Com efeito, sendo esta a prova constante nos autos, entendo como insuficiente para a pretensão acusatória.
No ponto, o Ministério Público imputa na denúncia que o réu Gelson, em fila de votação das eleições municipais de Muliterno, teria recebido
dinheiro do codenunciado Luiz Brollo, então fiscal eleitoral, para que votasse no candidato Adriano, concorrente ao pleito municipal para
prefeito.
Sustenta a acusação no depoimento da testemunha Domingos, fiscal eleitoral, que assegurou ter visto o codenunciado Luiz Brollo (também
fiscal eleitoral) entregando dinheiro para o eleitor, ora réu, Gelson, suspeitando que em troca de votos para o candidato a prefeito, Adriano, do
partido concorrente.
Assim é o dispositivo de lei. In verbis:
“Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.”
Da análise dos autos, extrai-se que Gelson negou ter vendido o seu voto, sustentando que o dinheiro que trazia no bolso era decorrente do seu
salário, depositado na sua conta bancária cerca de dois dias antes do pleito municipal e que havia sido sacado no dia anterior.
As eleições municipais ocorreram no dia 07 de outubro de 2012, sendo que o réu sustentou ter recebido o pagamento no dia 05 de outubro e
de ter efetuado o saque no dia 06.
O extrato bancário solicitado pela defesa e juntado aos autos à fl. 351 demonstra nesse sentido: o crédito em folha de pagamento no dia
05/10/2012 e saques nos valores de R$ 150,00 (3), R$ 100,00 (1) e R$ 10,00 (1), descontados no dia 08/10/2012, então próximo dia útil.
Ou seja, a alegação de defesa pessoal do réu encontra amparo na prova documental produzida pela defesa técnica.
Aliás, necessário fazer uma observação na denúncia do Ministério Público, que descreve o fato delituoso como ocorrido no dia 04 de outubro
de 2012, durante a votação para as eleições municipais. Não é verdade. O fato narrado na denúncia ocorreu no dia 07 de outubro de 2012,
primeiro domingo do mês de outubro, que é quando ocorreram as eleições. O próprio registro de ocorrência de fl. 14 relata como fato ocorrido
no dia 07/10/2012, às 16:52 horas.
Portanto, existe equívoco na denúncia, o qual, no entanto, não afeta o julgamento, porque não houve prejuízo a ampla defesa do réu, que bem
sabia da imputação que estava respondendo e, também, porque se trata de sentença absolutória.
De qualquer sorte, voltando para a prova testemunhal colhida, verifico que o fiscal eleitoral Domingos disse ter visualizado a entrega do
dinheiro feito por Luiz para Gelson, todavia disse não ter ouvido o teor da conversa, o que é elemento substancial para a caracterização do
delito denunciado. Veja-se que, ainda que considerada a efetiva entrega de dinheiro, a sua ocorrência não presume, por si só, a ocorrência de
crime eleitoral. O teor da conversa é essencial para a demonstração do dolo no agente entregador. A finalidade que pretende atingir com o ato.
No caso, essa intenção não restou demonstrada pela acusação.
Ademais, o policial militar acionado no ocsasião, Roger Bonamigo, disse que não presenciou a situação em apreço. Disse apenas que foi
promovida a apreensão do numerário em poder de Gelson.
Reitero, assim, que a mera apreensão de dinheiro com eleitor no dia da votação não faz prova certa de que originário de compra de votos,
notadamente quando essa questão é isolada nos autos, como no caso. Nenhuma outra testemunha foi ouvida judicialmente, notadamente os
mesários eleitorais, que poderiam auxiliar na elucidação da questão.
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Oportuno registrar, nesse sentido, que o denunciante se tratava de fiscal eleitoral do partido adverso ao do fiscal indiciado. Como demonstrado
nos autos, Domingos era do partido contrário ao partido do codenunciado Luiz Brollo.
Em resumo, observando-se a prova testemunhal e documental produzidas pela acusação e defesa, tenho que inexistem elementos para
assegurar que o réu Gelson, na data de 07 de outubro de 2012, tenha promovido a venda do seu voto a Luiz Brollo, mediante a quantia de R$
300,00.
Não restando, assim, suficientemente demonstrados os elementos mínimos para a responsabilidade criminal, a absolvição do réu é impositiva.
DISPOSITIVO
POSTO ISSO, julgo improcedente a ação penal para ABSOLVER o réu Gelson Pen Mo Sales da conduta imputada na denúncia, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Por consequência, providencie-se a restituição do valor apreendido ao réu (fl. 29).
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e as comunicações necessárias, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 14 de maio de 2020
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE

132ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA N. 05/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553)
PROC Nº 0600003-06.2020.6.21.0132
132ª ZONA ELEITORAL DE SEBERI RS
INTERESSADO: JOSIMARA RODRIGUES
SENTENÇA
Vistos. Trata-se de atividade oriunda da Secretaria da Corregedoria Eleitoral do Rio Grande do Sul, a qual localizou após batimento feito pelo
sistema Elo, uma mesma pessoa com duas inscrições eleitorais ativas. Diante da suspensão das atividades presenciais na Justiça Eleitoral do
Rio Grande do Sul de acordo com Resoluções TRE/RS 340 e 341/2020, e Portaria Conjunta P-CRE 8/2020, autorizo a dispensa da publicação
de Edital, tendo em vista que a sua afixação se dá no mural do Cartório. Analisando os documentos juntados aos autos e as informações
contantes da inicial, verifico que ocorreu um equívoco decorrente do tratamento dos requerimentos. A autora ao acessar o titulo net ao invés de
solicitar uma transferência, requereu um título novo, e o operador ao efetuar o tratamento do requerimento equivocou-se ao processar este
requerimento. Desta forma, é caso de aplicação o art. 37, VI, da Resolução TSE n. 21.538/03, determinando, de ofício, o cancelamento
imediato da inscrição mais recente nº 122176520493, que comprovadamente pertence a mesma eleitora, já que os dados de nome, filiação,
data de nascimento e RG coincidem, assegurando a permanência de apenas uma no Cadastro Eleitoral, ou seja, a mais antiga nº
103207350400, motivo pelo qual dispenso o formulário RRI. Atendido o determinado, junte-se aos autos comprovante de cancelamento da
inscrição mais recente e regularização da inscrição mais antiga. Publique-se. Arquive-se. LISIANE CESCON CASTELLI
JUÍZA ELEITORAL DA 132ª ZONA

158ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2020 - 158ªZE/RS
Classe Pet Civ – Processo n. 0600012-84.2020.6.21.0158
Partido: Partido Social Cristão – PSC, órgão provisório
ADV.: Gabriela Pilger Fischborn – OAB/RS 109.701
Responsáveis: George André Cunha Maia – Presidente e Maurilio T. P. de Souza - Tesoureiro
ADV.: Gabriela Pilger Fischborn – OAB/RS 109.701
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de apreciação de pedido de regularização de contas julgadas não prestadas apresentado pelo órgão provisório do Partido Social
Cristão – PSC, do município de Porto Alegre, referentes ao exercício de 2011.
O partido anexa ao requerimento inicial as peças referentes à prestação de contas do referido exercício, declarando ausência de
movimentação financeira de recursos e requerendo a devida regularização.
Foi dispensada a publicação do Edital, nos termos do art. 58 da Resolução TSE 23.604/2019 (fl. 4).
O exame técnico, nos termos do inciso V, alíneas a e b, do artigo 58 da Resolução TSE 23.604/2019, verificou que foram apresentados todos
os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente, e que não houve recebimento de recursos públicos pela
agremiação partidária no exercício de 2011 (fl. 5).
Com vistas dos autos, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido apresentado (fl. 10).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do artigo 58 da Resolução TSE 23.604/2019, transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47, no caso, a
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
Finalizado o exame técnico, não restaram falhas, concluindo pela regularidade das contas apresentadas.
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FACE AO EXPOSTO, acolho o pedido e declaro REGULARIZADAS as contas anuais do órgão provisório do PARTIDO SOCIAL CRISTÃOPSC do município de Porto Alegre, relativas ao exercício 2011, e determino o levantamento da pena de suspensão dos repasses de recursos
oriundos do Fundo Partidário, se por outro motivo não estiverem suspensos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a decisão, determino ao Cartório:
a) o registro da regularidade das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO;
b) sejam oficiados os Diretórios Nacional e Estadual do Partido Social Cristão - PSC, com cópia da presente decisão.
Após, arquivem-se os autos.
Porto Alegre, 14 de maio de 2020.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral da 158ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2020 - 158ªZE/RS
Classe Pet Civ – Processo n. 0600013-69.2020.6.21.0158
Partido: Partido Social Cristão – PSC, órgão provisório
ADV.: Gabriela Pilger Fischborn – OAB/RS 109.701
Responsáveis: George André Cunha Maia – Presidente e Maurilio T. P. de Souza - Tesoureiro
ADV.: Gabriela Pilger Fischborn – OAB/RS 109.701
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de apreciação de pedido de regularização de contas julgadas não prestadas apresentado pelo órgão provisório do Partido Social
Cristão – PSC, do município de Porto Alegre, referentes ao exercício de 2012.
O partido anexa ao requerimento inicial as peças referentes à prestação de contas do referido exercício, declarando ausência de
movimentação financeira de recursos e requerendo a devida regularização.
Foi dispensada a publicação do Edital, nos termos do art. 58 da Resolução TSE 23.604/2019 (fl. 4).
O exame técnico, nos termos do inciso V, alíneas a e b, do artigo 58 da Resolução TSE 23.604/2019, verificou que foram apresentados todos
os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente, e que não houve recebimento de recursos públicos pela
agremiação partidária no exercício de 2012 (fl. 5).
Com vistas dos autos, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido apresentado (fl. 10).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do artigo 58 da Resolução TSE 23.604/2019, transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47, no caso, a
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
Finalizado o exame técnico, não restaram falhas, concluindo pela regularidade das contas apresentadas.
FACE AO EXPOSTO, acolho o pedido e declaro REGULARIZADAS as contas anuais do órgão provisório do PARTIDO SOCIAL CRISTÃOPSC do município de Porto Alegre, relativas ao exercício 2012, e determino o levantamento da pena de suspensão dos repasses de recursos
oriundos do Fundo Partidário, se por outro motivo não estiverem suspensos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a decisão, determino ao Cartório:
a) o registro da regularidade das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO;
b) sejam oficiados os Diretórios Nacional e Estadual do Partido Social Cristão - PSC, com cópia da presente decisão.
Após, arquivem-se os autos.
Porto Alegre, 14 de maio de 2020.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral da 158ª ZE.
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