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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0603385-83.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603385-83.2018.6.21.0000 - Viamão - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: EVANDRO COSTA DA SILVA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIA SAAR GEMIGNANI - RS110988
REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE VIAMAO/RS, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB
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Advogados do(a) REQUERIDO: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,
EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318 Advogados do(a) REQUERIDO: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
Vistos.
Tendo a defesa do PSDB de Viamão arrolado testemunhas (ID 1078833), conforme faculta o art. 5º da Resolução TSE n. 22.610/07,
referendadas pela defesa do órgão partidário estadual (ID 1079383), e considerando que podem vir a ser importantes para o deslinde, o feito
deve ser instruído.
Assim, delego a um dos Juízos Eleitorais de Viamão a designação e realização de audiência para oitiva das testemunhas arroladas (ID
1078833), as quais deverão comparecer independentemente de intimação, a teor do art. 7º da Res. TSE n. 22.610/07, sob pena de não serem
ouvidas.
Para tanto, determino a expedição de Carta de Ordem, via e-mail, ao Juiz Eleitoral da Zona Distribuidora de Viamão - 59ª Zona, para
cumprimento do ato, com a brevidade necessária, tendo em vista a preferência de tramitação disposta no artigo 12 da Resolução TSE n.
22.610/07.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 30 de novembro de 2018.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI, Relatora.
PROCESSO 0601982-79.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601982-79.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL [Prestação de Contas De Candidato, Cargo - Deputado Estadual] RELATOR: GERSON FISCHMANN REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLA GODINHO DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: CARLA GODINHO DA SILVA FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos.
As contas foram apresentadas sem a constituição de advogado, em contrariedade ao art. 48, § 7º da Resolução 23.553/2018.
Dessa forma, determino a notificação pessoal da candidata, nos termos do art. 101, § 4º, do aludido diploma, para que constitua defensor no
prazo de 03 dias, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.
Atendida a diligência, dê-se regular processamento às contas. Transcorrido in albis o prazo, o feito será convertido em procedimento de contas
não prestadas, e a Secretaria Judiciária deverá adotar o pertinente rito, na forma do art. 52, § 6º, III e seguintes, da Resolução 23.553/2018.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0602244-29.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602244-29.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCO AURELIO SPALL MAIA DEPUTADO FEDERAL, MARCO AURELIO SPALL MAIA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRELISE MAFFEI ELMER - RS52222
Vistos, etc.
O prestador, no ID 1210933, pede a concessão de prazo de 7 dias para apresentar novos documentos.
Tendo em vista a celeridade com que devem tramitar os feitos de prestação de contas, defiro o prazo improrrogável de 3 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do prestador, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria para análise
das contas.
Intime-se.
Porto Alegre, 3 de dezembro de 2018.
Des. Eleitoral JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
Relator

Pautas
PAUTA N. 246/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 07.12.2018 (sexta-feira, às 10:30 horas):
Relator: João Batista Pinto Silveira 1) Embargos de Declaração Proc. Classe N. 208 - Recurso - Ação de Investigação Judicial Eleitoral Captação Ilícita de Sufrágio - Inelegibilidade - Abuso de Poder Econômico Ou Político - de Poder Político / Autoridade - Pedido de Cassação de
Diploma. Procedência: D/C. Embargante(s): Ministério Público Eleitoral. Embargado(s): Izabel Rosa da Silva (Adv(s) Caroline Turri-OAB
OAB/RS 65.724), Fernanda Mota Lisboa.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 04.12.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha Diretor-Geral.
PAUTA N. 245/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 19.12.2018 (quarta-feira, às 10:30 horas):
Relatora: Marilene Bonzanini 1) Proc. Classe RE N. 1360 - Prestação de Contas - de Partido Político - Recurso Eleitoral - Exercício 2015 Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Farroupilha. Recorrente(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT- Farroupilha RS (Adv(s) Lino Ambrosio Troes-OAB OAB/RS 19.130). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relatora: Marilene Bonzanini 2) Proc. Classe RE N. 22883 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de Recursos Acima do Limite Legal
- Pessoa Física - Multa - Procedente. Procedência: Sapiranga. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Flavio Luiz Foss (Adv(s)
Ariane Maria Pereira Plangg-OAB OAB/RS 43.501).
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Relator: Gerson Fischmann 3) Proc. Classe RE N. 30829 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato - Cargo - Vereador Aprovação das Contas Com Ressalva. Procedência: Encruzilhada do Sul. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Renan
Andrade de Souza (Adv(s) Gilson de Mello Soares-OAB OAB/RS 104.079).
Relator: Gerson Fischmann 4) Proc. Classe RE N. 33649 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato - Cargo - Vereador Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Pelotas. Recorrente(s): Luis Carlos Batista da Silva (Adv(s) Eduardo Rios Pinto RibeiroOAB OAB/RS 73.368). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Gerson Fischmann 5) Proc. Classe RE N. 1911 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2015 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: D/C. Recorrente(s): Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB de Porto Alegre (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723, Everson Alves dos Santos-OAB OAB/RS 104.318,
Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799 e Luana Angélica da Rosa Nunes-OAB OAB/RS 83.164), Ministério Público Eleitoral.
Recorrido(s): Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Porto Alegre (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723,
Everson Alves dos Santos-OAB OAB/RS 104.318, Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799 e Luana Angélica da Rosa NunesOAB OAB/RS 83.164), Ministério Público Eleitoral.
Relator: Gerson Fischmann 6) Proc. Classe INQ N. 6246 - Inquérito - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito / Programa em Bloco Rádio - Calúnia - Declinação de Competência. Procedência: Boa Vista do Buricá. Investigado(s): Vilmar Sidinei Horbach (Adv(s) Roberto HahnOAB OAB/RS 42.769).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 04.12.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha Diretor-Geral.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0603181-39.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603181-39.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE LUIS ALVES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, JOSE LUIS ALVES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: DAYANE MAYDANA MOURA SANTOS - RS101594
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de JOSE LUIS ALVES DA SILVA, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº
0603181-39.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0603010-82.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603010-82.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARLI SCHAULE SENADOR, MARLI SCHAULE
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA MAIDANA SILVA - RS56019
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de MARLI SCHAULE, candidata a SENADOR, autuada na classe PC nº 0603010-82.2018.6.21.0000. A
contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios
e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0603294-90.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603294-90.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DENIS LOPES DEPUTADO FEDERAL, DENIS LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: CARINA CONZATTI COSTA - RS84358
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de DENIS LOPES, candidato a DEPUTADO FEDERAL, autuada na classe PC nº 060329490.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
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Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0602059-88.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602059-88.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSANA TEDY PLA DEPUTADO ESTADUAL, ROSANA TEDY PLA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de ROSANA TEDY PLA, candidata a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº 060205988.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0603448-11.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603448-11.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAFAEL RIBEIRO BUENO DEPUTADO FEDERAL, RAFAEL RIBEIRO BUENO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON LUIS LEITES PEROCHEIN - RS028991
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de RAFAEL RIBEIRO BUENO, candidato a DEPUTADO FEDERAL, autuada na classe PC nº 060344811.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 21 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0602065-95.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602065-95.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RENATA FABIANE DIAS GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL, RENATA FABIANE DIAS GONCALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de RENATA FABIANE DIAS GONCALVES, candidata a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº
0602065-95.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0603175-32.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603175-32.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARLI ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA DEPUTADO FEDERAL, MARLI ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de MARLI ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA, candidata a DEPUTADO FEDERAL, autuada na classe PC nº
0603175-32.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
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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candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0602974-40.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602974-40.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SUELEIDE NOGUEIRA DE MELO VARGAS DEPUTADO ESTADUAL, SUELEIDE NOGUEIRA DE MELO
VARGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de SUELEIDE NOGUEIRA DE MELO VARGAS, candidata a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe
PC nº 0602974-40.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0603014-22.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603014-22.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARLISE JANETE FERREIRA DEPUTADO FEDERAL, MARLISE JANETE FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA MAIDANA SILVA - RS56019
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de MARLISE JANETE FERREIRA, candidata a DEPUTADO FEDERAL, autuada na classe PC nº 060301422.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0603442-04.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603442-04.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JUDIT DE QUEVEDO RANGEL DEPUTADO ESTADUAL, JUDIT DE QUEVEDO RANGEL
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de JUDIT DE QUEVEDO RANGEL, candidata a DEPUTADA ESTADUAL, autuada na classe PC nº
0603442-04.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 20 de novembro de 2018.
BIANCA MARINI CARDOSO
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0602971-85.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602971-85.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SUZANA IZOLINA CARNEIRO BASTOS DEPUTADO ESTADUAL, SUZANA IZOLINA CARNEIRO BASTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
EDITAL
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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Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de SUZANA IZOLINA CARNEIRO BASTOS, candidata a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC
nº 0602971-85.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0602755-27.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602755-27.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 BIANCA FEIJO DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL, BIANCA FEIJO DE SOUZA
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de BIANCA FEIJO DE SOUZA, candidata a DEPUTADA FEDERAL, autuada na classe PC nº 060275527.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 20 de novembro de 2018.
BIANCA MARINI CARDOSO
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0602965-78.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602965-78.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE DIOGO CYRILLO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, JOSE DIOGO CYRILLO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FELIPE OLIVEIRA GARCIA - RS44053
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de JOSE DIOGO CYRILLO DA SILVA, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº
0602965-78.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2018.
ALBERTO RAFAEL MOREIRA FERREIRA
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0602929-36.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602929-36.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL, LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS - RS38343
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA, candidato a DEPUTADO FEDERAL, autuada na classe PC nº
0602929-36.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 20 de novembro de 2018.
Clarissa Amorim
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0603481-98.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603481-98.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO BATISTA FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL, JOAO BATISTA FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ARIELA NUNES - RS103316
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EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de JOÃO BATISTA FERREIRA, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº 0603348198.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 19 de novembro de 2018.
Clarissa Amorim
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS

Despachos
PROCESSO 0602627-07.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602627-07.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 PATRICIA BAZOTTI DEPUTADO ESTADUAL, PATRICIA BAZOTTI
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO RENATO GOMES MORAES - RS9150 Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO RENATO GOMES
MORAES - RS9150
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PATRICIA BAZOTTI DEPUTADO ESTADUAL, PATRICIA BAZOTTI
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no parecer conclusivo de prestação de contas do órgão técnico de ID 1237583, sob pena
de preclusão, conforme disciplina o art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 3 de dezembro de 2018.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602414-98.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602414-98.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS
BAINY PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 GILMAR SOSSELLA DEPUTADO ESTADUAL, GILMAR SOSSELLA
Advogado do(a) REQUERENTE: VERNO ALDAIR MULLER - RS72246
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GILMAR SOSSELLA DEPUTADO ESTADUAL, GILMAR SOSSELLA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1248633, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 3 de dezembro de 2018.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 269/2018
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, e Instrução Normativa P n.
20/2010, do TRE/RS, AUTORIZO o pagamento de diárias, conforme abaixo:
NOME
E DESTINO
CARGO/COMIS-SÃO

Ana Paula Soares Santana
Avila,
Chefe
de Livramento-RS
Cartório da 018ª Zona
Eleitoral
Dom

DESLOCAMENTO

do 05-12-2018

NÚMERO
VALOR
DE DIÁRIAS UNITÁRIO

0,5

R$
336,00

VALOR
BRUTO

R$
168,00

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO
-R$
20,68

VALOR
LÍQUIDO

R$
147,32
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Pedrito/RS (FC-6)
Carla Correa Lima, Santana
Chefe de Cartório da Livramento-RS
049ª Zona Eleitoral São Gabriel/RS (FC-6)

do 05-12-2018

0,5

R$
336,00

R$
168,00

-R$
20,68

R$
147,32

Daniel Gomes Correia Santana
Dockhorn, Chefe de Livramento-RS
Cartório da 039ª Zona
Eleitoral - Rosário do
Sul/RS (FC-6)

do 05-12-2018

0,5

R$
336,00

R$
168,00

-R$
20,68

R$
147,32

Fábio
Guedes Santana
Macedo, Chefe de Livramento-RS
Cartório6 da 09ª Zona
Eleitoral - Caçapava
do Sul/RS (FC-6)

do 05-12-2018

0,5

R$
336,00

R$
168,00

-R$
20,68

R$
147,32

José Roberto Rusch, Santa Maria-RS
Chefe de Cartório da
079ª Zona Eleitoral São
Francisco
de
Assis/RS (FC-6)

05-12-2018

0,5

R$
336,00

R$
168,00

-R$
20,68

R$
147,32

Luciano França de Barra do Ribeiro-RS
Britto,
Chefe
de
Cartório da 50ª Zona
Eleitoral
São
Jerônimo/RS (FC-6)

04-12-2018

0,5

R$
336,00

R$
168,00

-R$
20,68

R$
147,32

Rodrigo
Stafford Erechim-RS
Gonçalves, Chefe de
Cartório da 095ª Zona
Eleitoral
Sananduva/RS (FC-6)

03-12-2018

0,5

R$
336,00

R$
168,00

-R$
20,68

R$
147,32

R$
1.176,00

-R$
144,76

R$
1.031,24

TOTAL:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 03-12-2018.
ANTONIO AUGUSTO PORTINHO DA CUNHA,
DIRETOR-GERAL.

Encontro de avaliação das eleições 2018. Eleições. Proc.: 2104/2018.
Pleitos Eleitorais.

ZONAS ELEITORAIS

8ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2018 - 8 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-65.2018.6.21.0008
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves
JUÍZA ELEITORAL: CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS DE BENTO GONÇALVES (ADV(S) LIJANE MIKOLASKI BELUSSO-OAB 50901).
RESPONSÁVEL(S) : ADROALDO DAL MASS E PATRICIA GENEVIÉVE DAL MASS (ADV(S) LIJANE MIKOLASKI BELUSSO-OAB 50901)
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
1.1. Não houve abertura de conta bancária específica de campanha eleitoral, contrariando o que dispõe os arts. 10, da Resolução TSE nº
23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
1.2. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por
declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Bento Gonçalves, 30 de novembro de 2018.
Ricardo de Abreu, Chefe de Cartório.
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16ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2018 - 16ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-96.2018.6.21.0016
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: DARLAN ÉLIS DE BORBA E ROCHA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MAURÍCIO RUGERI GRAZZIOTIN-OAB 30103)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO FERNANDO PÉRICO, MILTON LUIZ BALBINOT E ARI ANTÔNIO DALLEGRAVE (ADV(S) MAURÍCIO RUGERI
GRAZZIOTIN-OAB 30103)
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 16ª ZE, intimo o partido suprarrelacionado para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais - Cadin.
Marcelo Reginatto,
Chefe de Cartório da 16ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2018 - 16 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-45.2018.6.21.0016
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: CARLOS FREDERICO FINGER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) JOÃO HENRIQUE LEONI RAMOS-OAB 82688, MARCO ANTÔNIO SARTURI MEZZOMO-OAB
64197, MORGANA MONTANARI-OAB 107987 E MÁRIO GREGOIRE TADDEUCCI-OAB 70254)
RESPONSÁVEL(S) : OVIDIO DEITOS E EDUARDO GASPARINI (ADV(S) JOÃO HENRIQUE LEONI RAMOS-OAB 82688, MARCO ANTÔNIO
SARTURI MEZZOMO-OAB 64197, MORGANA MONTANARI-OAB 107987 E MÁRIO GREGOIRE TADDEUCCI-OAB 70254), SELVINO
VALENTIN SEGAT
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do PROGRESSISTAS - Diretório Municipal de Caxias do Sul - RS.
A agremiação partidária apresentou às fls. 02-70, a Prestação de Contas, juntando documentos exigidos pelo artigo 29 da Resolução TSE n º
23.464/2015, além do Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício.
O processo seguiu sem representação processual de Selvino Segat o qual, após intimado, não se manifestou (fl. 77 e v.)
Publicado o Edital nº 13/2018 no DEJERS, edição nº 114, pág. 13, em 29.6.2018, para fins do artigo 31 e §1º da Resolução TSE n.
23.546/2017, o prazo editalício transcorreu sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fl. 80, v. Oficiou-se o Ministério Público
Eleitoral (fl. 80).
Após elaboração de Exame Preliminar (fl. 81), a agremiação complementou a prestação de contas com peças e documentos (fls. 83 a 86).
Face à apresentação das peças exigidas pela norma de regência, elaborou-se o Relatório de Exame das Contas Partidárias, fls. 87-91,
enumerando inconsistências para correções e esclarecimentos pelo Partido e Responsáveis.
Intimados, o Partido e os Responsáveis não se manifestaram (fl. 92, v).
Sobreveio Parecer Conclusivo pelo responsável técnico (fls. 93-95), com a análise da documentação apresentada pela Agremiação Partidária,
opinando pela desaprovação de contas, haja vista o recebimento de contribuição oriunda de fontes vedadas no valor de R$ 3.096,00.
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela desaprovação das contas (fls. 96 a 98).
Intimaram-se o partido e seus responsáveis para apresentação de defesa e requerimento de provas. O prazo transcorreu in albis (100 e v). No
prazo para alegações finais também não houve qualquer manifestação (fl. 101 e v).
O Parquet reiterou a manifestação pela desaprovação das contas (fl. 103)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Não há preliminares a serem analisadas, uma vez que as partes não se manifestaram com relação ao relatório de exame da prestação de
contas e ao parecer conclusivo, bem como não apresentaram alegações finais.
No MÉRITO, a unidade técnica observou a percepção pelo partido de quantia oriunda de fonte vedada no valor de R$ 3.096,00 (três mil e
noventa e seis reais). O partido, no relatório "demonstrativo de contribuições recebidas" (fls. 49/64) declarou ter recebido doações de
Gevaldino Souza de Oliveira, Coordenador de Programas na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, ocupante de cargo demissível ad
nutum.
O art. 12, § 2º, da Res. TSE nº 23.464/2015, estabelece que doações ou contribuições realizadas por pessoas que exerçam cargos de chefia
ou direção na administração pública direta ou indireta são enquadradas como originárias de “autoridades públicas”, sendo consideradas
recursos provenientes de fontes vedadas.
De acordo com o art. 14, caput, c/c § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o recebimento direto ou indireto de recursos provenientes de
fontes vedadas sujeitará o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
sendo vedada a devolução ao doador originário.
Portanto, resta caracterizada a irregularidade de recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas no valor de R$ 3.096,00 (três mil e
noventa e seis reais). O montante envolvido em irregularidades corresponde ao percentual de 11,11%, calculado pelo setor técnico levando em
consideração o valor total de recursos financeiros arrecadados pelo partido em 2017.
Assim, considerando-se que o valor apontado como irregular representa pouco mais de 11% das receitas do partido em todo o exercício, tenho
como desproporcional aplicar o juízo de desaprovação por valor pouco expressivo, merecendo, assim, a ressalva.
Nesse sentido, quanto a julgado do Tribunal Regional Eleitoral, alinho-me aos posicionamentos já irmanados pelas cortes eleitorais, as quais
colaciono abaixo:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2010. ARRECADAÇÃO IRREGULAR. CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. FONTE VEDADA. ART. 31, II, DA LEI 9.096/95. VALOR IRRISÓRIO E NÃO UTILIZADO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
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- Na linha dos precedentes do TSE, considerando o valor irrisório das quantias envolvidas, a doação de fonte vedada - sem sua utilização - não
enseja óbice à aprovação das contas, devendo, no entanto ser promovido o devido recolhimento dos recursos à conta do Fundo Partidário.
- Contas que se aprova com ressalvas.
(Acórdão nº 2025/2012. PC nº 121.22.2011.6.15.0000. TRE-PB. Julgado em 26.11.2012). Grifo nosso.
Dessa forma, entendo que o valor de pequena monta não tem potência para a desaprovação das contas, merecendo juízo pela aprovação com
ressalvas.
No entanto, a aprovação com ressalvas não permite que o partido faça uso do valor irregular, devendo haver o recolhimento dos recursos
recebidos de maneira contrária à Lei para conta do Tesouro Nacional.
Esse tem sido o posicionamento do TRE-RS, em recentes julgados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. PREFACIAL. [...] DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL.
ARTS. 18§ 1º E 19, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. ELEIÇÕES 2016.
1. [...]
2. [...]
3. Doação em espécie não efetivada por meio de transferência eletrônica e que extrapola o limite legal. Quantia que representa 9,4% da
movimentação financeira. A boa-fé do prestador aliada à identificação da origem do recurso permitiu o exame da contabilidade pela Justiça
Eleitoral. Mantida a determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional do valor doado indevidamente. Aprovação com ressalvas.
4. Provimento parcial.
(RE 76-54.2016.6.21.60136. TRE-RS. RElatoria Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura. Julgado em 21.9.2017). Grifo nosso.
Por fim, na presente prestação de contas não se pode caracterizar a ma-fé haja vista a identificação do doador, aliado ao saldo positivo em
conta-corrente ao final do execício, a indicar a não utilização dos recursos irregulares.
Isso posto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do exercício de 2017 do PROGRESSISTAS, Diretório Municipal de Caxias do Sul
- RS, com fulcro no art. 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.464/2015, e determino a devolução da quantia recebida de forma irregular no
valor de R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 47, I, da citada Resolução.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Em transitando em julgado a decisão, proceda-se à intimação para o recolhimento do valor irregular, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo
com o art. 60, I, b, da Resolução TSE nº 23.464/2017.
Caxias do Sul, 04 de dezembro de 2018
CARLOS FREDERICO FINGER
Juiz Eleitoral da 016ª ZE

17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 082/2018
A Doutora Fernanda de Melo Abicht Juíza Eleitoral da 017ª Zona de Cruz Alta-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 Av. Venâncio Aires, 1174, em
Cruz Alta, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
as Prestação de Contas Eleitorais – Pleito de 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Eleitorais de 2018, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT – Fortaleza dos Valos –
RS
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, o Ministério Público ou qualquer partido poderá impugnar a prestação de
contas apresentada, em petição fundamentada, bem como relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art.
59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital..
Cruz Alta-RS, 30 de novembro de 2018.
Eu, Rogério da Silva Melo, Chefe de Cartório da 017ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FERNANDA DE MELO ABICHT,
Juíza Eleitoral.

18ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICIDADE N. 31/2018
O Doutor Alexandre Del Gaudio Fonseca, Juiz Eleitoral da 018ª Zona de Dom Pedrito-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 Rio Branco 1817, em
Dom Pedrito, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha finais do primeiro turno, do seguinte partido político:
Partido dos Trabalhadores - PT de Dom Pedrito;
Publicidade da prestação de contas de campanha finais do segundo turno, dos seguintes partidos políticos:
Partido dos Trabalhadores – PT de Dom Pedrito;
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
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Dom Pedrito-RS, 30 de novembro de 2018.
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2018 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-52.2015.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHA-OAB 23404)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ PEDRO MARQUES RICCHETTI E JEZIEL GOMES DE MORAIS (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHAOAB 23404), MARIA REGINA LEITE BOUCINHA
MUNICÍPIO(S) : DOM PEDRITO
Vistos,
Intime-se a Advogacia Geral da União (AGU), para que se manifeste sobre a petição de fls. 123.
D.L.
Dom Pedrito, 03 de dezembro de 2018
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE

20ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 102/2018 - 20ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim/RS, encontram-se disponíveis aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art.
59 e parágrafos, da Resolução TSE n. 23.553, de 18 de dezembro de 2017, a Prestação de Contas de Campanha dos órgãos partidários
municipais das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes partidos políticos:
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – Município de Mariano Moro/RS;
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – Município de Três Arroios/RS;
Partido Democrático Trabalhista (PDT) – Três Arroios/RS;
Progressistas (PP) – Município de Três Arroios/RS;
Partido da República (PR) – Município de Três Arroios/RS;
Partido Social Democrático (PSD) – Município de Três Arroios/RS.
PRAZO: No prazo de 03 (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, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu, , Mariana Petry, Técnica Judiciária da 20ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Luís Agostini.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 104/2018 - 20ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim/RS, encontram-se disponíveis aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art.
59 e parágrafos, da Resolução TSE n. 23.553, de 18 de dezembro de 2017, a Prestação de Contas de Campanha dos órgãos partidários
municipais das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes partidos políticos:
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – Município de Aratiba/RS;
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) – Município de Aratiba/RS;
Progressistas (PP) – Município de Barra do Rio Azul/RS;
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – Município de Itatiba do Sul/RS.
PRAZO: No prazo de 03 (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, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 04 dias do mês de dezembro do ano de 2018. Eu, , Mariana Petry, Técnica Judiciária da 20ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Luís Agostini.
MARCOS LUÍS AGOSTINI - Juiz Eleitoral.
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27ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 58/2018 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-85.2018.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Eleições - 1° Turno - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pinhal Grande
JUIZ ELEITORAL: RÉGIS ADIL BERTOLINI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE PINHAL GRANDE (ADV(S) MARTA ALMEIDA DOS SANTOS-OAB 88868)
RESPONSÁVEL(S) : LUCAS MICHELON E ROQUE JOÃO CARGNIN (ADV(S) MARTA ALMEIDA DOS SANTOS-OAB 88868)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de dezembro de 2018
RÉGIS ADIL BERTOLINI
Juiz Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2018 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-70.2018.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pinhal Grande
JUIZ ELEITORAL: RÉGIS ADIL BERTOLINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE PINHAL GRANDE (ADV(S) JOSÉ ANTÔNIO ROSA DA SILVA-OAB 76389)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ANTONIO BURIN E VALDOMIRO DOS SANTOS (ADV(S) JOSÉ ANTÔNIO ROSA DA SILVA-OAB 76389)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de dezembro de 2018
RÉGIS ADIL BERTOLINI
Juiz Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2018 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-03.2018.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pinhal Grande
JUIZ ELEITORAL: RÉGIS ADIL BERTOLINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE PINHAL GRANDE (ADV(S) MARTA ALMEIDA DOS SANTOS-OAB 88868)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI BUENO BOIANI E VALDIR MACHADO DE MELLO (ADV(S) MARTA ALMEIDA DOS SANTOS-OAB 88868)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de dezembro de 2018
RÉGIS ADIL BERTOLINI
Juiz Eleitoral da 027ª ZE

31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 096/2018
A Doutora MÁRCIA DO AMARAL MARTINS, Juíza Eleitoral Substituta da 031ª Zona de Montenegro-RS, no uso de suas atribuições legais,
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 221, Página: 14

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Bruno de Andrade, 1.809
– Bairro Timbaúva, em Montenegro-RS, foram apresentadas as prestações de contas acerca da arrecadação e gastos de recursos nas
eleições de 2018, nos termos do caput artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, dos seguintes prestadores:
- Progressistas – PP de Montenegro/RS, com Gustavo Zanatta e Tiago Feron como responsáveis;
- Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Montenegro/RS, com Everton César Baum e Joel de Campos como responsáveis;
OBJETO: Publicidade da apresentação da prestação de contas acerca da arrecadação e gastos de recursos nas eleições de 2018 dos
prestadores acima elencados.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser
protocolizada em petição fundamentada, dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, conforme
previsão contida no § 1º do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital, que
vai afixado no local de costume.
Montenegro-RS, 03 de dezembro de 2018.
Eu, Diego Bonato Coitinho, Chefe de Cartório da 031ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MÁRCIA DO AMARAL MARTINS,
Juíza Eleitoral Substituta.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2018 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 37-13.2018.6.21.0031
Partido: Partido Social Democrático - PSD de Maratá/RS - PP. Rodrigo de Moura (OAB/RS 71040)
Responsáveis: Maico Schmitt e Diego Daniel Schu - PP. Rodrigo de Moura (OAB/RS 71040)
Vistos.
Intimem-se as partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias (art. 40, caput, da Resolução TSE n.
23.546/2017).
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer final no prazo de 3 (três) dias (artigo 757, inciso III, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral).
Montenegro, 03 de dezembro de 2018.
MÁRCIA DO AMARAL MARTINS,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.

33ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 59/2018
A Doutora Ana Paula Caimi, Juíza Eleitoral da 33ª Zona de Passo Fundo-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 Júlio de Castilhos, n. 60, térreo, em Passo
Fundo/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 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 2017, do diretório municipal. OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos
seguintes partidos políticos: Partido Popular Socialista – PPS de Passo Fundo; Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Passo Fundo.
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, a Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no local de costume.
Passo Fundo-RS, 03 de dezembro de 2018. Eu,Renato Guadagnin, Chefe de Cartório da 033ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Ana Paula
Caimi, Juíza Eleitoral.

36ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 027/2018
O Doutor Mário Gonçalves Pereira, MM. Juiz Eleitoral da 36ª Zona de Quaraí – 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 Dr. Acauan, nº 320, em
Quaraí, que foi recebido processo de prestação de contas relativa às Eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político:
- Partido da República – PR – Quaraí/RS;
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Quaraí – RS, 04 de novembro de 2018.
Eu, Clóvis Martin Fink, Chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MÁRIO GONÇALVES PEREIRA,
Juiz Eleitoral da 36ª ZE.
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39ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 34/2018
O Doutor José Leonardo Neutzling Valente, Juiz Eleitoral da 39ª Zona de Rosário do Sul-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 General Canabarro, 335, em Rosário
do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 708, III, da CNJE, a Prestação de Contas de
Campanha do órgão partidário municipal das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte órgão partidário municipal de Rosário do Sul:
Número do Processo: 20-50.2018.6.21.0039
Partido Político e responsáveis: DEMOCRATAS – DEM; MAURO DALMOLIN – PRESIDEDENTE e LUÍS ANTÔNIO FOLETTO TESOUREIRO.
PRAZO: No prazo de 03 (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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Rosário do Sul-RS, 30 de novembro de 2018.
Eu, Daniel Gomes Correia Dockhorn, Chefe de Cartório da 39ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
José Leonardo Neutzling Valente,
Juiz Eleitoral.

41ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 40/2018 - 41 ZE/RS
O Doutor LUCIANO BARCELOS COUTO, Juiz Eleitoral da 41ª Zona de Santa Maria-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Medianeira, 2053, em
Santa Maria-RS, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos:
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Santa Maria/RS;
Partido Pátria Livre – PPL de Santa Maria/RS;
Partido Social Democrático– PSD de Santa Maria/RS; e
Partido Social Liberal – PSL de Santa Maria/RS.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Santa Maria-RS, 05 de dezembro de 2018.
Eu, Raquel Curto de Souza, Chefe de Cartório da 41ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUCIANO BARCELOS COUTO,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2018 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-28.2018.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDÁRIA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUIZ ELEITORAL: LUCIANO BARCELOS COUTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) PEDRO GONÇALVES BARCELLOS JUNIOR-OAB 77.885).
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ZAPPE BISOGNO E LUIS OCTAVIO OUTEIRAL VELHO (ADV(S) PEDRO GONÇALVES BARCELLOS
JUNIOR-OAB 77.885).
Vistos.
Com a apresentação das contas, retifique-se a autuação.
Publique-se edital, nos termos do art. 59 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Decorrido o prazo do edital, sem impugnação, ao servidor designado para análise técnica.
Diligências legais.
Santa Maria, 03 de dezembro de 2018
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral da 041ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2018 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-95.2018.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDÁRIA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
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JUIZ ELEITORAL: LUCIANO BARCELOS COUTO
PARTIDO(S) : PARTIDO PÁTRIA LIVRE - PPL (ADV(S) CLAUDIO ADEMIR CASTILHO CARDOSO-OAB 25.429).
RESPONSÁVEL(S) : WERNER REMPEL E EVERTON DE CHRISTO LEITE (ADV(S) CLAUDIO ADEMIR CASTILHO CARDOSOOAB 25.429).
Vistos.
Com a apresentação das contas, retifique-se a autuação.
Publique-se edital, nos termos do art. 59 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Decorrido o prazo do edital, sem impugnação, ao servidor designado para análise técnica.
Diligências legais.
Santa Maria, 03 de dezembro de 2018
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral da 041ª ZE

45ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 199/2018 - 45ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC 40-57.2017.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO AFONSO RODRIGUES DOS REIS E MATEUS PORTO REIS (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO
JUNIOR-OAB 79.756)
(...) intime-se o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante recebido indevidamente, acrescido da multa imposta, devidamente atualizado, conforme determinado na presente decisão, ou
requeira o seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no CADIN (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, I, “b”; III, “b” e
Res. TRE-RS nº 298/2017, art. 13).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Santo Ângelo, 02 de julho de 2018.
LUIS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE

50ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 72/2018
A Doutora Paula Fernandes Benedet, Juíza Eleitoral da 50ª Zona de São Jerônimo-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 Ramiro Barcelos , nº 403,
em São Jerônimo, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017, a Prestação de Contas de Campanha do órgão partidário municipal das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do Partido Republicano Brasileiro – PRB do município de General Câmara.
PRAZO: No prazo de 03 (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 a Juíza 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.
São Jerônimo-RS, 03 de dezembro de 2018.
Eu, Luciano França de Britto, Chefe de Cartório da 50ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Paula Fernandes Benedet,
Juiza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2018 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 94-71.2018.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: General Câmara
JUÍZA ELEITORAL: PAULA FERNANDES BENEDET
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD
RESPONSÁVEL(S) : MARIO RICARDO DE SOUZA ALBANUS E MARIANI PEREIRA ALBANUS
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2017, não apresentada pelo Partido Solidariedade - SD do município de
General Câmara, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.464/2015 e da Resolução TSE nº 23.546/17.
Intimado o partido (fl. 24), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.464/15 e da Resolução TSE nº
23.546/17.
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Acostada certidão (fl.10) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fl.12), que opinou pela reprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2018).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez. Posteriormente
notificado para se manifestar no prazo de 03 (três) dias sobre as informações e documentos apresentados nos autos, mais uma vez restou
silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.464/15 e da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Solidariedade
- SD do município de General Câmara, referente ao exercício de 2017.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Solidariedade - SD do
município de General Câmara, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e Resolução TSE nº 23.464/15, art. 48 e nos termos do § 2º do art.
48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018, oficie-se a Seção de Procedimentos Específicos e
Partidários do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul para a devida anotação e consequente inativação do órgão partidário municipal.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 04 de dezembro de 2018
PAULA FERNANDES BENEDET
Juíza Eleitoral da 050ª ZE

56ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2018 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 52-38.2017.6.21.0056
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - CRIMES ELEITORAIS - ELEIÇÃO 2016
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : ANA MARIA DO COUTO
Vistos etc.
Trata-se de Notícia-Crime originada do termo circunstanciado de fls. 02/07, instaurado para apurar a suposta prática do crime eleitoral previsto
no art. 39, § 5º, inciso II, da Lei n. 9.504/97, por ANA MARIA DO COUTO em 02/10/2016.
Após ser regularmente intimada, a investigada, em audiência ocorrida em 26/04/18 (fl. 40), aceitou a Proposta de Transação Penal que lhe fora
então oferecida – depositar judicialmente o montante de R$960,00 (novecentos e sessenta reais), dividido em 6 (seis) parcelas de R$160,00
(cento e sessenta reais), na conta de Penas Alternativas do Foro de Taquari.
Conforme acertado, cumpriram-se as condições acertadas em juízo, conforme se extrai das certidões de fls. 50 e 65.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral requereu a extinção da punibilidade da ré, pedido que ora acato.
Isso posto, declaro extinta a punibilidade de ANA MARIA DO COUTO, em razão do cumprimento dos termos da transação penal celebrada
nestes autos.
Registre-se no SACEL.
Intime-se a parte através de publicação no DEJERS e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Taquari, 04 de dezembro de 2018
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2018 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-11.2018.6.21.0056
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
CANDIDATO(S) : PEDRO DANILO DA COSTA GRAVINA (ADV(S) PAULO DE TARSO PEREIRA-OAB 11814)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Eleitoral do candidato a Vereador PEDRO DANILO DA COSTA GRAVINA, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB) do Município de Taquari/RS, nas Eleições Municipais de 2016.
As contas foram prestadas tempestivamente, coforme entendimento exposto no despacho de fl. 59.
Foi publicado o Edital nº 074/2018 em 09/11/2018, dando publicidade às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações - conforme
atesta a certidão de fl. 64.
Após, foi emitido parecer técnico conclusivo pela aprovação da contas à fl. 65.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas à fl. 67.
Vieram os autos conclusos para sentença.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas da campanha eleitoral de 2016 apresentadas por candidato a Vereador.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.463/2015, estando as suas peças devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação
eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação das contas, em consonância com o parecer técnico.
Assim, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015, cabível a aprovação das contas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO as contas apresentadas pelo candidato a Vereador PEDRO DANILO DA COSTA GRAVINA, do PSDB de Taquari,
nas Eleições Municipais de 2016, com fundamento no art. 68, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.
Taquari, 04 de dezembro de 2018
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 148/2018 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-63.2018.6.21.0056
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RESPONSÁVEL(S) : VITOR JORGE ESPINOZA, JULIA GRACIELLE OLIVEIRA DA SILVA E VALDAIR ROSA DE JESUS
Vistos,
I- RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) do município de Taquari/RS relativa ao exercício de 2015.
Os responsáveis foram todos notificados, mas não houve manifestação de sua parte.
Em Relatório da unidade técnica, verificou-se que o diretório municipal não recebeu quaisquer tipos de doação ou contribuição dos diretórios
estadual e nacional, tampouco outros recursos, a exemplo daqueles oriundos do Fundo Partidário.
Verificou-se, também, que não houve emissão de recibos e que inexistem extratos bancários.
Por fim, sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se pela não prestação das contas.
É o relatório.
Passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem encaminhar, anualmente, à Justiça Eleitoral documentação pertinente à movimentação financeira do exercício
anterior, até o dia 30 de abril do ano subsequente, devendo refletir a real movimentação financeira e patrimonial do partido, conforme preveem
o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 e o art. 3°, II, da Resolução TSE n°21.841/2004.
Conforme disposto no Paragrafo Único do art. 13 da Res. TSE n°21.841/2004, o não recebimento de recursos financeiros em espécie por si só
não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em
dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.
No caso dos autos, exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram notificados o Diretório Estadual do partido político e os
responsáveis pelo exercício financeiro, no entanto a agremiação permaneceu omissa. Após, foram tomadas as providências previstas no artigo
30 da Resolução TSE nº 23.546/2017, sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, mostrando-se imperioso o julgamento das
contas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) de Taquari/RS referentes ao
exercício financeiro de 2015, condenando-o à suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão,
nos termos do art. 28, inciso III da Resolução TSE nº 21.841/2004.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do partido político a omissão na apresentação das contas e que o
repasse de cotas do Fundo Partidário estará suspenso enquanto elas permanecerem não prestadas.
Após, arquivem-se os autos.
Taquari, 04 de dezembro de 2018
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 149/2018 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-78.2018.6.21.0056
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RESPONSÁVEL(S) : VITOR JORGE ESPINOZA E JULIA GRACIELLE OLIVEIRA DA SILVA
Vistos,
I- RELATÓRIO:
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Trata-se de Prestação de Contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) do município de Taquari/RS relativa ao exercício de 2017.
Os responsáveis foram todos notificados, mas não houve manifestação de sua parte.
Em Relatório da unidade técnica, verificou-se que o diretório municipal não recebeu quaisquer tipos de doação ou contribuição dos diretórios
estadual e nacional, tampouco outros recursos, a exemplo daqueles oriundos do Fundo Partidário.
Verificou-se, também, que não houve emissão de recibos e que inexistem extratos bancários.
Por fim, sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se pela não prestação das contas.
É o relatório.
Passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem encaminhar, anualmente, à Justiça Eleitoral documentação pertinente à movimentação financeira do exercício
anterior, até o dia 30 de abril do ano subsequente, devendo refletir a real movimentação financeira e patrimonial do partido, conforme preveem
o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 e o art. 3°, II, da Resolução TSE n°21.841/2004.
Conforme disposto no Paragrafo Único do art. 13 da Res. TSE n°21.841/2004, o não recebimento de recursos financeiros em espécie por si só
não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em
dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.
No caso dos autos, exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram notificados o Diretório Estadual do partido político e os
responsáveis pelo exercício financeiro, no entanto a agremiação permaneceu omissa. Após, foram tomadas as providências previstas no artigo
30 da Resolução TSE nº 23.546/2017, sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, mostrando-se imperioso o julgamento das
contas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) de Taquari/RS referentes ao
exercício financeiro de 2017, condenando-o à suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão,
nos termos do art. 28, inciso III da Resolução TSE nº 21.841/2004.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do partido político a omissão na apresentação das contas e que o
repasse de cotas do Fundo Partidário estará suspenso enquanto elas permanecerem não prestadas.
Após, arquivem-se os autos.
Taquari, 04 de dezembro de 2018
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2018 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-79.2018.6.21.0056
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO JACOB ELY E PEDRO DIOGO DE SOUZA LARA
Vistos,
I- RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas do SOLIDARIEDADE (SD) do município de Taquari/RS relativa ao exercício de 2015.
Os responsáveis foram todos notificados, mas não houve manifestação de sua parte.
Em Relatório da unidade técnica, verificou-se que o diretório municipal não recebeu quaisquer tipos de doação ou contribuição dos diretórios
estadual e nacional, tampouco outros recursos, a exemplo daqueles oriundos do Fundo Partidário.
Verificou-se, também, que não houve emissão de recibos e que inexistem extratos bancários.
Por fim, sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se pela não prestação das contas.
É o relatório.
Passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem encaminhar, anualmente, à Justiça Eleitoral documentação pertinente à movimentação financeira do exercício
anterior, até o dia 30 de abril do ano subsequente, devendo refletir a real movimentação financeira e patrimonial do partido, conforme preveem
o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 e o art. 3°, II, da Resolução TSE n°21.841/2004.
Conforme disposto no Paragrafo Único do art. 13 da Res. TSE n°21.841/2004, o não recebimento de recursos financeiros em espécie por si só
não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em
dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.
No caso dos autos, exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram notificados o Diretório Estadual do partido político e os
responsáveis pelo exercício financeiro, no entanto a agremiação permaneceu omissa. Após, foram tomadas as providências previstas no artigo
30 da Resolução TSE nº 23.546/2017, sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, mostrando-se imperioso o julgamento das
contas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do SOLIDARIEDADE (SD) de Taquari/RS referentes ao exercício financeiro de 2015,
condenando-o à suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 28, inciso III
da Resolução TSE nº 21.841/2004.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do partido político a omissão na apresentação das contas e que o
repasse de cotas do Fundo Partidário estará suspenso enquanto elas permanecerem não prestadas.
Após, arquivem-se os autos.
Taquari, 04 de dezembro de 2018
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2018 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AIJE - 355-86.2016.6.21.0056
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : EMANUEL HASSEN DE JESUS E ANDRÉ LUÍS BARCELLOS BRITO (ADV(S) CARLOS ALBERTO PEREIRA DE
SOUZA-OAB 11067, CARLOS OTAVIANO BRENNER DE MORAES-OAB 12209 E TIAGO BRANDÃO PÔRTO-OAB 79669)
Vistos, etc.
I. Relatório.
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo Ministério Público contra Emanuel Hassen de Jesus e André Luís
Barcellos Brito. Sustenta o parquet, em suma, que os demandados praticaram atos de abuso do poder político, quais sejam: (i) uso dos
serviços do assessor de imprensa do Município para fotografar o comício e utilizar o material em benefício da candidatura dos réus; (ii) uso do
serviços de funcionários municipais na campanha política mediante publicações no facebook; (iii) utilização dos serviços médicos, em relação
ao um grupo de gestantes (do movimento “gestantes podem mais”); (iv) utilização da reinauguração do chafariz da Lagoa Armênia como para
evento partidário em prol dos candidatos, ora réus. Postula o Ministério Público: (i) a cassação dos diplomas dos réus; (ii) a perda dos
mandados eletivos; (ii) a inelegibilidade para os próximos oito anos; (iv) a nulidade de todos os votos obtidos; (v) a realização de novas
eleições; (vi) condenação ao pagamento de multa. Juntou documentos (fls. 02/ 224).
A inicial foi recebida, sendo determinada a notificação dos representados, bem como oficiado ao Município para a remessa da documentação
solicitada pelo Ministério Público.
Notificados, os demandados apresentaram defesa. Advogam, em sede preliminar: (i) a ocorrência de bis in idem; (ii) a inadequação da via
eleita pela AIJE; (iii) a necessidade da formação de litisconsórcio passivo e a decadência da representação. No mérito: (i) negam a autoria ou
domínio do fato; (ii) sustentam a atipicidade das condutas. Requerem: (i) o reconhecimento da decadência; (ii) alternativamente, a
improcedência dos pedidos. Juntou documentos (fls. 232/318).
Intimado, o Ministério Público apresentou réplica, reverberando os argumentos expostos na inicial e atacando as teses de defesa (fls. 322/323).
Durante a instrução, foram juntados documentos e ouvidas 06 testemunhas.
O Ministério Público apresentou memoriais escritos. Sustentou estar demonstrado que: durante os horários de expediente, os servidores
utilizavam de suas páginas da rede social facebook para apoiarem os demandados; que o assessor de imprensa obteve acesso privilegiado ao
prédio da prefeitura para fotografar o comício “abraço na lagoa”; a utilização da máquina pública para a obtenção de votos através de
benefícios concedidos ao movimento “gestantes podem mais”. Postulou a procedência dos pedidos veiculados na inicial (fls. 411/416).
A defesa também ofereceu alegações finais escritas. Afirma: (i) a necessidade do realinhamento da demanda e a necessidade de se observar
a proibição de bis in idem; (ii) a ilegitimidade passiva, em razão da existência de litisconsórcio necessário; (iii) o reconhecimento da
decadência; (iv) que os réus na praticaram os fatos descritos na inicial; (v) a carência de provas em relação aos fatos imputados aos réus; (vi)
a atipicidade das condutas. Requereu que: a demanda seja considerada como representação por conduta vedada; que seja reconhecida a
ilegitimidade passivo e declarada a decadência; alternativamente, a improcedência da demanda.
Vieram os autos conclusos para sentença nesta data a este Juiz Eleitoral.
É o breve relatório, passo a fundamentar.
II. Fundamentação.
II. I. Inicialmente, entendo oportunas duas premissas teóricas que balizaram a presente decisão
II. I. I. Dworkin, ao comentar decisões divergentes sobre o mesmo caso, é preciso ao sentenciar que toda decisão tem como antecedente
necessário o conceito e a forma de aplicação do direito seguidos pelo julgador.1 Como ele próprio reconhece, também não podemos ignorar
todas as influências da pré-compreensão do julgador na interpretação dos textos jurídicos (hermenêutica filosófica).2 Tal questão, que ocupa
boa parte do debate jusfilosófico das últimas décadas, é conhecida e não têm restrição geográfica, ao menos no Ocidente. É a mesma já
identificada por Hart3 ainda no século passado como o pesadelo (gerado pelos realistas duros) e o nobre sonho (criado pelos construtivistas
duros)4. Em suma, seguindo a metáfora de Hart, os sonhadores dirão que os dissensos são meramente aparentes, que o direito é íntegro e
que algum intérprete cometeu algum erro, havendo uma única resposta correta a ser localizada (Dworkin); os atormentados pelos pesadelos
afirmarão que para todo caso há uma pluralidade de respostas jurídicas a serem criadas (o que contraria a integridade do direito) e que
eventual divergência se dá pela utilização de critérios diversos, sem que isso importe em erro do adversário (Guastini e Kelsen); os moderados
falarão que os casos práticos podem ter, em certas situações (hard cases), mais de uma resposta correta (onde o juiz teria discricionariedade
para decidir - Hart) ou a resposta relativamente correta (a ser construída argumentativamente - R. Alexy) e em outras (easy cases) apenas uma
opção adequada.5
Conforme tenho me manifestado, filio-me à versão Alexyana sobre o direito (e validade), mas precisamente sobre a sua dupla natureza, real e
ideal6 (que resolve a questão acima posta), embora esta dimensão restrita ao direito posto, em que os direitos fundamentais exercem a função
corretiva do direito através do controle de constitucionalidade material, como ele próprio admite que acontece em países democráticos
constitucionalizados (como o nosso). Entendo que ao julgador cabe precipuamente aplicar o direito, construindo, pela argumentação e limitado
ao sistema (o que não significa sua neutralidade, bem descaracterizada pela hermenêutica filosófica), as respostas adequadas nos casos
concretos. E aqui reside a importância de uma legitimidade democrática discursiva.7 Mas isso não significa a possibilidade de uma norma
totalmente divorciada do texto como alguns sustentam. No nosso sistema de criação precipuamente legislativa do direito, estaríamos
investindo o intérprete de poderes que não detém8, além de estarmos reduzindo (ou fulminando) o poder de quem legitimamente o possui
(através de uma legitimidade democrática representativa), o legislador (dimensão real). Também incumbe ao intérprete o controle material e
formal (de legalidade, supralegalidade e constitucionalidade) da elaboração do direito, mas sempre limitado ao sistema, não à sua visão
individual ética ou moral (embora haja influências na atividade de interpretar), o que é objeto de constantes ataques, no país, por Lênio Streck,
que denomina tal fenômeno de solipicismo.9 E em relação a esta possibilidade, principalmente de revisão material, entendo que é apenas
cabível em situações de lesão desproporcional10 aos direitos fundamentais, que funcionam como um limite corretor11 (dimensão ideal), desde
que não configure um desacordo constitucional razoável, o qual, se existente (e entendo que há apenas em casos excepcionais), deve se
resolver pelo princípio majoritário (limite à revisão judicial).12 Em suma, deve o intérprete aprender a conviver com a importância da legalidade
(e da segurança jurídica) e dos direitos fundamentais (que representam diversos valores morais institucionalizados, dando ao ordenamento
jurídico também uma interferência da justiça), autorrrestringindo suas convicções morais, que obviamente influenciam no processo
interpretativo, às respostas dadas pelo sistema, sempre lastreando a aplicação do direito em uma pretensão de correção baseada na
coerência e integridade.13
E digo isso para afirmar uma coisa de certa forma óbvia, mas que constantemente precisa ser repetida e lembrada para não ser esquecida:
toda decisão judicial representa um julgamento jurídico (conforme o direito posto), não político, moral, etc. Portanto, nem sempre uma decisão,
mesmo que represente a resposta adequada do sistema, será considerada justa por pessoas diferentes, já que podem possuir noções diversas
de justiça (e aqui como não lembrar de Kelsen e do seu ceticismo em relação ao conceito de justiça14, bem como quanto ao debate entre os
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utilitaristas e libertários sobre o que é fazer a coisa certa15). Também pode ser considerada juridicamente inadequada, pois os intérpretes
podem ter conceitos de direito (positivistas inclusivos, não-inclusivos, pós-positivistas, jusnaturalista, etc.) e da sua aplicação (realistas,
construtivistas, etc.) diversos, além de pré-compreensões divorciadas. De toda forma, não podemos olvidar que a lei foi criada pelo Estado,
obedecendo ao princípio majoritário e ao procedimento constitucional. E ao ordenamento o Juiz está vinculado, sobretudo à Constituição
Federal. Portanto, a decisão deve se pautar pela resposta dada pelo sistema ao caso (do resultado da equação das duas dimensões do
sistema, isto é, do exame da constitucionalidade da norma a ser aplicada e da sua adequada aplicação). Por isso, devemos buscar a coerência
e a integridade na aplicação do Direito (inclusive agora com previsão expressa no art. 926 do CPC), com o objetivo de construir
argumentativamente (e aqui a importância do dever fundamental de fundamentação expresso no art. 93, inc. IX, da CF/88 e aprofundado nos
incisos do art. 489 do CPC), pautados pela pretensão de correção, a única ou melhor resposta do sistema.16 É o desafio hercúleo enfrentado
por nós Juízes, principalmente nos hard cases (já que nos easy cases o legislador/constituinte já realizou a ponderação e facilita a localização
da resposta e a realização da subsunção), o que se agrava pela questão da limitação temporal em face da enorme carga de trabalho que o
Judiciário enfrenta no país. Todavia, não podemos dele fugir, sob pena de descumprirmos os deveres decorrentes de parte do poder estatal a
nós atribuído pela Constituição Federal brasileira (já tão atacado por parte da doutrina17).
II. I. II. A aplicação das sanções eleitorais é fruto do exercício do jus puniendi estatal por meio de um processo judicial. E, a despeito da
natureza cível-eleitoral da ação, a sua finalidade é a aplicação de uma punição pelo estado. Cuida-se, portanto, de um processo sancionador.
Já as penalidades, embora ontologicamente se aproximem das criminais, quanto à opção legislativa, ao grau de interferência e à importância
do direito afetado se distinguem.
O réu da acusação embasada na prática de ilícito eleitoral, por outro lado, possui o direito fundamental à presunção de inocência, com seu
feixe de garantias correspondente, que é extraído da cláusula do artigo 5º, inc. LVII, da CF/88. E sua eficácia repercute diretamente, quando
em pauta o tema probatório, no peso do ônus da prova colocado à acusação e no rigor do standard de convencimento do juiz.
Dentre os dois polos dos modelos de convencimento judicial, prova além da dúvida razoável (penal) e preponderância das provas (civil), o
standard aplicável às demandas eleitorais sancionatórias se encontra num plano intermediário (mais inclinado para o extremo penal), em razão
do nível de restrição e da importância dada pelo sistema jurídico aos direitos que podem ser afetados pelas sanções. Isso significa que o
paradigma que permite a aplicação das sanções eleitorais é o de uma prova clara e convincente, que convença o julgador de que a tese
acusatória é altamente provável. Esta entendo ser a resposta constitucionalmente (mais) correta, a partir da interpretação do sistema de
direitos fundamentais e da máxima da proporcionalidade
Passo a examinar o caso.
II. II. Preliminares.
II. II. I. Quanto à ilegitimidade passiva e a consequente decadência sustentada, por ser o caso de litisconsórcio passivo necessário entre os
demandados (supostos beneficiados) e os praticantes dos atos (servidores públicos), não merece guarida a tese defensiva.
Primeiro porque o TSE, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n.º 359-80, assentou que o art. 22 da LC 64/90 não exige a formação de
litisconsórcio passivo necessário entre o representado e aquele(s) que contribuiu(íram) para o abuso, tampouco entre o representado e seu
partido (Agravo Regimental no Recurso Ordinário n.º 2.365). Segundo porque o Ministério Público justificou o porquê de os praticantes do ato
não figurarem no polo passivo.
Portanto, afasto a preliminar.
II. II. II. Quanto à inadequação da via eleita pela Ação de investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e eventual bis in idem, vejamos.
A AIJE pode ser proposta contra atos de abuso de poder econômico ou político (que é o denunciado nesta demanda), bem como em relação à
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social e a transgressão de valores pecuniários. E os exemplos mais conhecidos de
abuso de poder político se encontram previstos nos artigos 73 a 77 da LE.
Agora, realmente o meio adequado para se apurar o descumprimento das condutas vedadas em sentido estrito é a representação por conduta
vedada, salvo se o fundamento for do abuso de poder em sentido genérico, e aqui se abre a discussão sobre a prova da potencialidade lesiva
(não sendo necessária a comprovação da potencialidade de o fato alterar o resultado das eleições, sendo suficiente a demonstração da
gravidade das circunstâncias que o caracterizam – art. 22, inc. XVI, da LC 64/90). Isso porque a AIJE visa a tutelar a legitimidade das eleições
(e por isso exige prova da potencialidade lesiva, sem a demonstração da tipicidade no entanto), enquanto a representação visa a verificar se a
vontade do eleitor foi corrompida (e somente impõe que seja comprovada a adequação típica da conduta)
No caso, conforme se verifica da fl. 06-verso, a inicial se funda na lesão às condutas vedadas do art. 73, incs. I, III e IV, da Lei das Eleições,
bem como na potencialidade lesiva das condutas, que teriam comprometido a lisura e a normalidade das eleições, inclusive pela mínima
vantagem que os demandados se elegeram.
Com efeito, não há inadequação desta demanda, tampouco a necessidade de realinhamento desta demanda como representação por conduta
vedada. Por outro lado, deverá ela obviamente ser analisada com base nos requisitos próprios da ação, que não se restringem à tipicidade às
condutas vedadas (aliás, sequer exigem isso), mas exigem a prova da potencialidade lesiva destas.
Ademais, não há que se falar em bis in idem, porque a jurisprudência vem entendendo que o ajuizamento de investigação judicial eleitoral com
base nos mesmos fatos que embasaram a representação não prejudica o trâmite desta. Não bastando, inexiste demonstração de que tenha
havido o ajuizamento de representação sobre os mesmos fatos, o que fulmina o argumento defensivo.
Com efeito, afastado as preliminares, desloco a atenção ao mérito da demanda.
II. III. Mérito.
No mérito, o Ministério Público sustenta ter havido abuso de poder político, em síntese, porque teria havido: (i) uso dos serviços do assessor de
imprensa do Município para fotografar o comício e utilizar o material em benefício da candidatura dos réus; (ii) uso dos serviços de funcionários
municipais na campanha política mediante publicações no facebook; (iii) utilização da reinauguração do chafariz da Lagoa Armênia no evento
partidário em prol dos candidatos, ora réus; (iv) utilização dos serviços médicos do Município, em relação ao um grupo de gestantes (do
movimento “gestantes podem mais”), para promover a campanha eleitoral e angariar votos.
A defesa alega, em suma, que: (i) os réus não praticaram os fatos descritos na inicial; (ii) há a carência de provas em relação aos fatos
imputados aos réus; (vi) que as condutas são atípicas, inclusive pela falta de lesividade.
O que cabe analisar aqui, sinteticamente, é se os fatos ocorreram, se os réus são autores (mediatos ou imediatos) e se há demonstração do
abuso de poder político e da potencialidade lesiva das condutas (não sendo necessária a comprovação da potencialidade de o fato alterar o
resultado das eleições, sendo suficiente a demonstração da gravidade das circunstâncias que o caracterizam – art. 22, inc. XVI, da LC 64/90 e,
por todos, o Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n.º 6.643, rel. Min. Caputo Bastos, julgado em 21.11.2006, em que o TSE, mesmo
antes da alteração dada pela LC 135/10, já não exigia a demonstração da possibilidade de alterar o resultado das eleições), já que a AIJE tem
por objetivo tutelar a normalidade e a legitimidade das eleições.
Ainda de forma prefacial cabe elucidar que é previsto um duplo sancionamento no caso de eventual procedência da AIJE: cassação de
registro/diploma e/ou inelegibilidade. Todavia, e neste momento é o que nos importa, os requisitos são diversos para cada uma. A
inelegibilidade exige prova da responsabilidade subjetiva (sem desconhecer a divergência existente), enquanto a cassação se conforma com a
mera condição de beneficiário do réu do ato abusivo (art. 22, inc. XIV, da LC 64/90). É a norma que se extrai do artigo 22, inc. XIV, da LC
64/90
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A partir desse quadro jurídico é que analisaremos cada fato e pedido.
II. III. I. do uso dos serviços do assessor de imprensa do Município para fotografar o comício e da utilização o material em benefício da
candidatura dos réus.
O Ministério Público afirma que Juliano Bizarro Kern, assessor de imprensa do município na época da campanha eleitoral de 2016, atuava
também como fotógrafo na campanha dos réus, sendo que no dia 25/09/16 teve acesso privilegiado ao prédio da Prefeitura para fotografar
“abraço na lagoa”, promovido pelos requeridos. Juntou postagem na rede social Instagram do assessor e prova de que é assessor de
imprensa. Também juntou fotos do evento.
É fato incontroverso que Juliano era assessor de imprensa municipal e teve acesso ao telhado do prédio da prefeitura no dia do evento “abraço
na lagoa”. A questão do acesso privilegiado é que se tornou controversa, mormente pelo depoimento da testemunha Elenice Alessandra Rosa,
que assim declarou, em resumo:
Compromissada, disse que trabalha no Município há 15 anos. Exerce fiscalização da vigilância e segurança. O assessor de imprensa teve
acesso ao prédio da Prefeitura, mas não foi privilegiado, porque outras pessoas que também têm acesso, inclusive colégios quando vão fazer
fotos, mesmo quando o prédio está fechado. Que abrem para essas ocasiões. Isso é normal. Para ter acesso ao telhado não é pelo prédio da
prefeitura. Apenas abre uma grave embaixo e há uma escadaria. Um guarda acompanha até o telhado. Há guarda 24hs. O pessoal do colégio
costuma ir bastante. Várias vezes já abriu. Qualquer pessoa que chegar tem acesso, inclusive aos finais de semana. Trabalha aos finais de
semana os vigias. Os réus não determinaram o encaminhamento de Juliano no telhado. Abriram porque é de praxe. Não é um evento
corriqueiro, mas acontece eventualmente. Em 15 anos que trabalha, várias pessoas já foram no domingo tirar fotos no telhado.
Veja-se que, ao que refere a testemunha, qualquer pessoa pode ter acesso ao telhado do prédio da Prefeitura. Aliás, várias pessoas já tiveram
acesso durante o período em que trabalha. E esse depoimento acaba fragilizando os argumentos do parquet.
De outro lado, não verifico demonstração de que as fotos que Juliano tirou tenham sido usadas na campanha. Foram, sim, utilizadas na sua
própria página de rede social, onde fez manifestação em favor dos candidatos. Todavia, como não estava em horário de serviço, entendo que
se trata manifestação legal, dentro do quadro de proteção constitucional do direito à livre manifestação do pensamento. Não é porque é
funcionário municipal que não pode expressar o seu apoio político, salvo melhor juízo. Não podemos chegar a tal nível de restrição a tal nobre
direito fundamental.
Nesse particular, a testemunha Adriana Santos da Silveira, que não prestou compromisso, declarou que:
em relação às gravidades não sabe de nada, sabe por cima. Disse que encaminhou diversas notícias de irregularidades ao Ministério Público.
Disse que viu o assessor de imprensa, que não sabe o nome, subir no prédio da Prefeitura filmando o “abraço na prefeitura”. Que a filmagem
foi utilizada na campanha. Não sabe se foi em horário de expediente. Que o assessor de imprensa fez publicação quando estava no telhado do
prédio da prefeitura.
A própria testemunha arrolada pelo Ministério Público, que não foi compromissada, revelou que viu o assessor de imprensa subir no prédio da
prefeitura. Disse que a filmagem foi usada na campanha e que não sabe se foi em horário de expediente. Na realidade, acaba reforçando a
conclusão de que não há provas se o assessor estava em expediente de trabalho. Sobre a utilização do material na campanha, seu
testemunho, por si só, não altera o resultado, já que sequer foi compromissada porque declarou que possui divergências com o Prefeito.
Já as fotos das fls. 210/211, que constam com créditos de Juliano, não se sabe onde foram publicadas, já que não consta tal informação no
documento. Aliás, verifica-se que não foram tiradas do telhado do prédio do município.
Assim, em relação a tal ponto, não verifico a ilegalidade sustentada pelo Ministério Público, pela ausência de provas.
II.III.II. uso dos serviços de funcionários municipais na campanha política mediante publicações no facebook.
A segunda tese apresentada pelo Ministério Público é de que funcionários municipais (Elisandra Steffen, Mauren Santos Castro, João Timóteo
de Oliveira Júnior, Aline Lopes de Borba, Juliana Silva da Rosa, Eduardo Adam Nunes e Rodrigo Pereira Rodrgiues) fizeram, em horário de
expediente, publicações em suas páginas do facebook promovendo a campanha eleitoral dos réus. Como provas, junta: reportagem onde
consta lista de estagiários; fotos da página do facebook de Lilli Steffen em favor da candidatura dos réus (sendo que contam com os seguintes
dados: 08/12, às 23h07min; 05/10, às 23h39min; 27/09, às 20h22min; 30/09, às 20h16min; 20/09, às 16h43min -fls. 147/150); fotos das
páginas de outros estagiários (fls. 214/218).
Do que observo das fotos das postagens de Lilli Steffen constantes nas fls. 147/150, nenhuma se deu em horário ou dia de trabalho. As quatro
primeiras se deram depois das 20hs, já a última no dia 20 de setembro, sabidamente feriado estadual. Já as postagens das fls. 214/215, não
há como se verificar o horário.
No que respeita às postagens das fls, 214/218, supostamente de outros estagiários, vejamos. A postagem de Mauren Castro (fl. 216), em
nítido apoio à candidatura dos réus, ocorreu no dia 22/08/16, às 11h48min (fl .309). Segundo sua ficha ponto, Mauren trabalhou neste dia, no
turno da manhã, das 08hs até as 12hs. Já a postagem de João Timotéo (fl. 216-verso) não consta nenhum apoio aos réus. Em relação a Aline
Lopes de Borba, Juliana Silva da Rosa, Eduardo Adam Nunes e Rodrigo Pereira Rodrgiues não há prova do vínculo de estágio ou contrato
com o Município (e aqui a reportagem publicada em jornal não se pode ser considerada como meio adequado de prova, até porque havia
outras possibilidades), tampouco dos horários de trabalho, o que impede a verificação do vínculo jurídico e da coincidência entre a data e
horário da postagem com a prestação de serviço ao Município.
Assim, a única postagem comprovadamente existente em horário de trabalho por funcionário se deu por Mauren Castro.
E as declarações da testemunha Adriana Santos da Silveira não alteram o resultado, seja porque sequer foi compromissada (o que traz
prejuízo à credibilidade do seu relato) ou seja porque faz declaração vaga. Em parte do seu depoimento sobre o fato, noticiou o seguinte:
Disse que encaminhou diversas notícias de irregularidades ao Ministério Público. Alguns servidores fizeram postagens no facebook fazendo
campanha. Que foram muitos, mas não sabe o nome. Não recorda nome de servidores que em horário de expediente fizeram campanha.
Durante a campanha eleitoral acompanhava as redes sociais. Que mapeou e “printava” as páginas, tendo encaminhado ao MP. Conhecia
pessoalmente as pessoas. Afirma que foi quem fez os “prints” das publicações no facebook.
De toda forma, é visível que as fichas ponto contêm horários idênticos e exatos (das 08hs às 12hs, e das 13h30min às 16h30min durante todo
o período de 16/08/16 a 15/09/16), o que causa certa dúvida a respeito da precisão. Ora, no mínimo é estranho o cumprimento tão exato dos
horários... E veja-se que a postagem se deu às 11h48min. Então, é possível que tenha ocorrido após o encerramento do expediente matinal
por Mauren.
Mas também não há prova de que tenha sido uma postagem determinada pela chefia ou pelos candidatos ou que se tenha dado pela livre
manifestação do pensamento político de Mauren. E a questão aqui é se a simples postagem, em horário duvidoso em relação ao serviço, sem
a prova da influência (direta ou indireta) dos réus, pode ser considerada ilegal e, neste caso, trazer prejuízos eleitorais a eles? Entendo que a
singular postagem, não. Talvez plurais postagem (em grande volume), em horário de trabalho, por diversas pessoas que sejam funcionárias do
município, possa demonstrar o abuso de poder político, dependendo da situação e de outros elementos que caracterizem a influência sobre os
funcionários para destinarem a sua força de trabalho à campanha política. Não é este o caso, todavia.
Por conseguinte, o rumo é também afastar a ilegalidade apontada pelo Ministério Público neste particular, pela ausência de provas.
II.III.III. utilização da reinauguração do chafariz da Lagoa Armênia para evento partidário em prol dos candidatos.
O terceiro fundamento apresentado pelo Ministério Público diz respeito ao uso da reinauguração do chafariz da Lagoa Armênia no evento da
campanha dos réus denominado de “abraço na lagoa”. Afirma que, além da utilização da força de trabalho de um servidor (do assessor de
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imprensa, questão acima tratada), foi feito o uso de um bem público para promover a campanha. A única prova apresentada trata-se de uma
reportagem (fl. 211) onde consta que o chafariz da Lagoa Armênia foi reativado no dia 25 de setembro, mesma data do evento de campanha
promovido pelos réus.
Do exame da prova, verifico algumas situações: (i) não se sabe em que veículo foi publicada a reportagem; (ii) não consta de qual endereço
eletrônico foi retirada essa reportagem; (iii) não há provas de que a reinauguração do chafariz tenha ocorrido no evento ou tenha sido
mencionada nele.
Com efeito, entendo que a prova trazida não pode conduzir à conclusão de que a reinauguração do chafariz se deu no evento de campanha
dos candidatos ou foi utilizada nele. Trata-se de prova claramente frágil para tal propósito, inclusive para se estabelecer a data.
Portanto, afasto a ilegalidade advogada pelo Ministério Público quanto ao uso da reinauguração do chafariz da Lagoa Armênia no evento
partidário em prol dos candidatos, pela ausência de provas.
II.III.IV. utilização dos serviços médicos do Município, em relação ao um grupo de gestantes (do movimento “gestantes podem mais”), para
promover a campanha eleitoral e angariar votos.
Como tese central nesta demanda, alega o Ministério Público que o grupo “gestantes pedem mais” compareceu à Prefeitura Municipal e foi
recepcionado pelo representado André, prefeito em exercício, já que Emanuel estaria em férias. A providência curiosa tomada pelo
representado teria sido de convidar as gestantes para comparecer a um evento de campanha intitulado “comício das mulheres”. Pela rede
social, Elisandra Steffen, então estagiária do município, também teria apresentado diversos apelos para que o grupo comparecesse ao
comício. Afirma que o grupo, diante da única maneira de conversar com o prefeito, compareceu ao comício. Ainda sustenta que houve uma
reunião ao final do evento com as representantes do movimento, ocasião em que o requerido Emanuel garantiu às gestantes a normalidade
dos atendimentos obstétricos, mas que isso somente ocorreria se confiassem seu voto na chapa formada pelos representados. Também refere
que os requeridos tinham total controle sobre o agendamento de consultas, inclusive interferindo para se beneficiar politicamente. Alega que
desde julho de 2016 havia muitos problemas em atendimentos obstétricos, o que teria sido resolvido em setembro. Por tais razões, conclui que
houve o uso da máquina pública pelos demandados para captar votos na campanha à reeleição.
Como provas, na inicial, traz: publicações do movimento “gestantes pedem mais”; manifestações de Lilly Steffen convidando as integrantes do
movimento para o evento de campanha dos representados; declarações de testemunha, Helena Francisca de Oliveira, afirmando que os
representados teriam convidado o movimento para o evento e dito que se votassem neles teria atendimento; documentação a respeito dos
atendimentos obstétricos no município; conversas do grupo com o representado Emanuel pelo facebook; declarações de testemunhas (fls.
327/330) de que houve o atendimento por médicos de estrela no período de eleição, para a melhoria do serviço.
Inicialmente, necessária se faz a exposição de um entendimento deste Juízo. Isso porque, como afirmei que a presente ação tem natureza de
um processo civil sancionador, aplico por analogia, na questão probatória, o CPP, já que se trata do sistema mais adequado, em uma
interpretação constitucional, nesta matéria, para processos sancionadores. Resulta que a prova repetível, principalmente oral, possui como
condição de validade e existência a submissão ao contraditório. A prova oral colhida na investigação pelo Ministério Público se trata apenas de
elemento informativo.
A prova oral colhida na instrução processual, em relação a tal questão, foi a seguinte:
Helena Francisca de Oliveira, compromissada, disse que quando estava grávida estavam se tratando com a Dra. Magali. Que se receberam a
notícia que ela estaria indo embora. Que não queriam isso, inclusive pela amizade. Foram para cima do Prefeito para ela poder ficar. O Prefeito
disse que não era o Município que pagava, mas que vinha verba de fora. Ela ficou e fez o parto da testemunha. Não tem o que se queixar. O
seu parto foi feito pelo SUS. Para algumas gestantes era ruim o atendimento. Mas a testemunha não tem do que reclamar. Não falou nada que
havia promessas de votos pelos atendimentos. Não ouviu ou viu o Prefeito falar nada disso. Em nenhum momento o Prefeito falou que deveria
votar nele, embora algumas grávidas tenham comentado isso. Não foi preciso a intervenção do Prefeito para que fosse atendida. Não foi
condicionado o tratamento ao voto. Não conhece nenhuma menina referida pelas partes, salvo Ana Cláudia, que estudou com ela. Fez parte
do movimento “gestantes podem mais”. Conversavam por facebook e whatsapp. Foi ao comício das mulheres junto com as meninas. Ao final
do comício o Prefeito falou com todas as grávidas. Que foram na Prefeitura, mas o Prefeito estava de férias. Mandaram eles irem no comício
para falar com ele. Foram para tentar falar com o Prefeito no final do comício. Lili convidou todas as mulheres por facebook. No final do comício
o Prefeito e o Vice-Prefeito falaram com elas e lhes explicaram a situação. Não costumava conversar com Lili pelo facebook. Lili fez um
convite. Ouviu o comentário de uma menina no comício que se o adversário da oposição ganhasse o hospital poderia fechar. Algumas meninas
tiveram parto na cidade, outras fora. No geral, todas foram bem atendidas. Não foi ao “abraço na lagoa”.
Adriana Santos da Silveira, não compromissada, disse que em relação às gravidades não sabe de nada, sabe por cima. Disse que encaminhou
diversas notícias de irregularidades ao Ministério Público. Disse que viu o assessor de imprensa, que não sabe o nome, subir no prédio da
Prefeitura filmando o “abraço na prefeitura”. Que a filmagem foi utilizada na campanha. Não sabe se foi em horário de expediente. Alguns
servidores fizeram postagens no facebook fazendo campanha. Que foram muitos, mas não sabe o nome. Não recorda nome de servidores que
em horário de expediente fizeram campanha. Durante a campanha eleitoral acompanhava as redes sociais. Que mapeou e “printava” as
páginas, tendo encaminhado ao MP. Conhecia pessoalmente as pessoas. Afirma que foi quem fez os “prints” das publicações no facebook.
Que o assessor de imprensa fez publicação quando estava no telhado do prédio da prefeitura.
Magda Martins Mariante, não compromissada, disse que foi candidata à vereadora. Que o partido não se interessou em fazer a denúncia,
então o fez. Não mobilizou o movimento das gestantes. Que já foi Secretária da Saúde. Fez a denúncia baseada apenas no que visualizou no
facebook. Que levaram as gestantes no comício com a promessa de resolver as questões que problemáticas na saúde. Não foi dito nada
expressamente sobre a troca de votos por consulta. A pessoa que convidou as gestantes era uma servidora da Prefeitura. O comício foi em
07/09/16. Não viu ou ouviu as declarações do Prefeito no comício em relação às supostas trocas de voto por atendimento. Que foram
comentadas várias situações do comício. Usaram na campanha toda que o candidato adversário fecharia o hospital.
Ana Cláudio de Souza Borba, compromissada, disse que sempre tinham que estar correndo atrás de médicos. Que criaram um grupo de
gestantes para ter acesso a consultas e atendimentos, até que a Dra. Magali chegou na cidade. O grupo não tinha caráter político. Foram no
comício do Prefeito para conversar com ele. Que o Prefeito as convidou para irem no comício conversar com ele. No comício o Prefeito
prometeu que todos os partos iam dar certo e que teria médico para todas. O comício foi em setembro. O prefeito não disse que se ganhasse o
adversário não teria atendimento. Foram no comício para garantir que haveria o atendimento. O atendimento foi normalizado. O grupo das
gestantes existia no facebook. Ficaram assistindo ao comício e no final o Prefeito foi falar com o grupo das gestantes na frente das demais
pessoas. Não recorda se durante a fala do Prefeito ele mencionou a presença do grupo no local. Afirma que não foi obrigada a ir no comício,
foi porque quis. Afirma que esteve na Promotoria. O Prefeito garantiu o atendimento independentemente de ganhar ou não a eleição. Também
não condicionou o atendimento ao voto.
Ana Lúcia Borges da Costa, compromissada, disse que tem contrato emergencial com o Município de Taquari. Que é enfermeira coordenadora
do posto. A Dra. Magali foi médica do Município. Trabalhou antes da última eleição municipal. Não havia agenda determinada pelo Prefeito
para privilegiar pacientes. Nunca o Prefeito entrou em contato. Viu apenas uma vez ele no posto, quando o filho foi tomar vacina. A testemunha
Ana Cláudia era polêmica. Inclusive dizia que marcaria exames para as gestantes. A paciente solicitava que colocassem coisas contra o
Prefeito na internet. Fazia muitas críticas ao Prefeito. A paciente Ana Cláudia incomodava muito. As polêmicas da paciente consta no
prontuário, inclusive que se negava a alguns atendimentos. O Vice-Prefeito também nunca lhe procurou ou mandou recado. Tem contrato
emergencial desde 2014/2015. Que não reside na cidade e voto em Lajeado. A causa do grupo das grávidas não sabe. Foi em comício do
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Prefeito. Não sabe se o Prefeito recebeu as grávidas. Que possuem uma agenda e sabem quem vai. Não há atendimentos sem prontuários ou
fora da agenda. Ana Cláudia sempre foi atendida. Durante o ano de 2016 o atendimento às pacientes gestantes sempre foi normal.
Da análise das provas, algumas constatações são possíveis: (i) não foi confirmado pelas testemunhas que o atendimento médico estaria
condicionado ao voto ou à eleição dos representados; (ii) não foi confirmado pelas testemunhas o pedido de voto, tampouco que houve a
intervenção dos representados para o atendimento; (iii) no final do comício o Prefeito e o Vice-Prefeito falaram com as representantes do
movimento das mulheres gestantes, mas não em reunião reservada; (iv) Lili fez o convite pelas redes sociais; (v) não ficou demonstrado que foi
o Vice-Prefeito que fez o convite no prédio da Prefeitura; (vi) não ficou demonstrado que o Prefeito fez referência à presença do movimento
das mulheres gestantes no comício; (vii) não foi evidenciado que aconteceu melhoria nos atendimento especificamente durante a campanha
eleitoral.
O que observo é que realmente está evidenciado que houve o convite por parte de funcionários do município para que o grupo fosse ao
comício de campanha dos representados para tratar do assunto que lhe interessava diretamente com os representados. Também há prova de
que ao final do comício os representados falaram com o grupo sobre a questão dos atendimentos médicos. Não há, por outro lado, prova direta
da interferência dos representados na ação que captou o movimento para o comício. E também não há provas de quantas pessoas do grupo
foram ao evento de campanha.
O cenário montado pelas provas, embora não idêntico e substancialmente menos grave ao afirmado pelo Ministério Público na inicial, traz a
conclusão da ocorrência de condutas ilícitas que beneficiaram os representados na campanha eleitoral. Isso é inegável! Captar um movimento
para um comício eleitoral, sob o argumento de que ao final haveria uma conversa com o Prefeito sobre a questão de interesse do grupo, é
conduta claramente ilegal e reprovável, pelo abuso do poder político. Pela igualdade que deve reger o período eleitoral, não se pode admitir o
uso da máquina pública em favor de candidatos, seja em qual nível for.
Agora, se os fatos ocorreram em menor gravidade, se inexiste prova do envolvimento direto dos representados e se houve demonstração do
abuso de poder político, cabe investigar a potencialidade lesiva da conduta (gravidade das circunstâncias que o caracterizam), já que isso é
que definirá o resultado da demanda, conforme acima já elucidado. A ilegalidade em si da conduta não importa na procedência dos pedidos.
Exige-se mais.
Aqui temos, sem dúvida, um hard case interpretativo. Cabe construir argumentativamente a resposta para o caso, isto é, se há potencialidade
lesiva na conduta apta a comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições?
Entendo que algumas circunstâncias são cruciais para a definição e a construção da resposta adequada ao caso: (i) não se sabe o número de
pessoas captadas ou o número de integrantes que poderia ser angariado para o comício com tal conduta; (ii) não houve pedido de votos, o
condicionamento do atendimento ao voto e demonstração de que houve interferência nos agendamentos ou melhoria das consultas após o
evento.
Isso, ao meu ver, acaba definindo uma baixa potencialidade lesiva da conduta demonstrada, sem descaracterizar a sua ilegalidade e o possível
sancionamento pela via adequada. Entendo que a captação ilícita de um número indefinido de eleitores (que pode ter sido dois ou trinta, mas
não se sabe...) para o comício, por servidores do município, em benefício dos representados (única conduta demonstrada) não preenche a
exigência legal da potencialidade lesiva capaz de comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições, data venia.
Conclusão diversa certamente seria se todos os fatos afirmados na inicial (ou menos todos aqueles envolvendo este episódio) fossem
comprovados. No entanto, apenas um deles e em grau de lesividade bem menos elevado foi demonstrado. E, malgrado a sua ilegalidade, não
verifico uma nocividade comprometedora às eleições, o que milita em favor da manutenção dos eleitos no exercício do seu mandato.
Em última análise, o encaminhamento da fundamentação exposta é pela improcedência de todos os pedidos formulados pelo Ministério
Público, por força da ausência de demonstração da potencialidade lesiva de condutas capazes de comprometer a normalidade e a legitimidade
das eleições.
III. Dispositivo.
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos apresentados pelo Ministério Público nesta AIJE que move contra Emanuel Hassen de
Jesus e André Luís Barcellos Brito, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
Sem condenação em sucumbência.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Registro que a sentença estava conclusa à MM. Colega que sucedi na jurisdição eleitoral, tendo sido feita a conclusão a este Juiz Eleitoral
nesta data.
Junte-se o ofício da Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do Sul e encaminhe-se à PRE cópia das mídias dos depoimentos prestados
na fase judicial.
Transitada em julgado esta sentença e não havendo alteração, arquive-se com baixa.
Taquari, 04 de dezembro de 2018.
Leonardo Bofill Vanoni,
Juiz Eleitoral.
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Taquari, 04 de dezembro de 2018
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 152/2018 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC Nº 51-53.2017.6.21.0056 TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - CRIMES ELEITORAIS - ELEIÇÃO
2016 PROCEDÊNCIA: Taquari JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA AUTOR DO FATO(S) :
ANGÉLICA CRISTINA LABRES BITTENCOURT (ADV(S) ITALO CORDEIRO SCHROEDER - OAB 54820)
Vistos etc.
Trata-se de Notícia-Crime originada do termo circunstanciado de fls. 02/07, instaurado para apurar a suposta prática do crime eleitoral previsto
no art. 39, § 5º, inciso II, da Lei n. 9.504/97, por ANGÉLICA CRISTINA LABRES BITTENCOURT em 02/10/2016.
Após ser regularmente intimada, a investigada, em audiência ocorrida em 23/04/18 (fl. 40), aceitou a Proposta de Transação Penal que lhe fora
então oferecida – depositar judicialmente o montante de R$960,00 (novecentos e sessenta reais), dividido em 6 (seis) parcelas de R$160,00
(cento e sessenta reais), na conta de Penas Alternativas do Foro de Taquari.
Apesar disso, a investigada jamais cumpriu com os termos celebrados e se mostrou inerte (fl. 62) mesmo após ser pessoalmente intimada (fl.
60) para pagar – ou comprovar já haver pago – o valor da primeira parcela prevista no acordo de transação penal.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral entendeu, às fls. 17 e 17-v, que não há elementos de informação suficientes para
justificar o oferecimento da denúncia por crime eleitoral, face à ausência de provas suficientes quanto à materialidade do crime.
Ante o exposto, determino a baixa e o arquivamento destes autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Taquari, 29 de novembro de 2018.
Leonardo Bofill Vanoni
Juiz Eleitoral

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 87/2018 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-67.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUÍZA ELEITORAL: RITA DE CÁSSIA MÜLLER
PARTIDO(S) : PARTIDO AVANTE
Vistos.
Nos termos do art. 49, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, somente estão obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários
vigentes entre a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias e a data final para a apresentação das contas.
Consoante certidão de composição partidária de fs. 06/07, o partido Avante de Pelotas está com o registro suspenso desde 2015 por não
informar o CNPJ à Justiça Eleitoral, estando, portanto, desobrigado do dever de prestar contas de campanha.
Diante do exposto, arquivem-se os autos.
Dil.
Pelotas, 30 de novembro de 2018
RITA DE CÁSSIA MÜLLER
Juíza Eleitoral da 060ª ZE

65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2018 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 55-29.2018.6.21.0065
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Eleições - 1° Turno - Mesário Faltoso
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUIZ ELEITORAL: VANCARLO ANDRÉ ANACLETO
MESÁRIO(S) : EDERSON GEOVANI XAVIER PRATES
Vistos.
Trata-se de expediente instaurado para a responsabilização do eleitor Ederson Geovani Xavier Prates, convocado para atuar como
presidente da mesa receptora de votos nº 93, nas Eleições de 2018, em razão do seu abandono aos trabalhos eleitorais.Transcorrido o prazo
estabelecido no art. 124, do Código Eleitoral, não houve justificativa.É o relatório.
Decido.
Conforme documento de fl. 06, o eleitor recebeu
pessoalmente
suaconvocação para os trabalhos eleitorais.Assim
sendo,o eleitor convocado incorreu na falta administrativa prevista no art. 124, do Código Eleitoral, devendo ser responsabilizado.Isto posto, e
considerando o descaso do eleitor, arbitro multa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em razão de seu abandono dos trabalhos
eleitorais.Intime-se para, na forma do art. 825 da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral, efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias ou
recorrer da decisão no prazo de 3 (três) dias.Decorrido o prazo sem cumprimento, inscreva-se em livro próprio e proceda-se a lavratura de
termo de inscrição de multa, a ser juntado aos autos.Após, arquive-se.Dil.
Canela, 04 de dezembro de 2018
VANCARLO ANDRÉ ANACLETO
Juiz Eleitoral da 065ª ZE

71ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 074/2018 - 071ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC 105-71.2017.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS – NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – Partidos Políticos – Prestação de Contas – Candidatos – Eleições –
Eleição Proporcional - 2016
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA BARCELLOS TEGIACCHI
Candidatos: ADEMAR BORGES PEDRO E OUTROS (Adv: Renato Gomes de Lima, OAB/RS: 73.142)
Vistos etc.
Na forma do artigo 45, §5º da Resolução nº 23.463-TSE, a intimação para a prestação de contas deve ser pessoal.
1. No caso dos candidatos nominados no item 4 da manifestação do MPE (fl. 199), os ARs expedidos foram recebidos por terceiros.
Assim, expeçam-se mandados de notificação para a devida prestação de contas eleitoral.
Notificados, prestadas as contas ou silentes, abra-se vista ao MPE e voltem.
2. Os candidatos nominados nos itens 6 e 7 do mesmo parecer ministerial, não foram localizados para a prestação de contas, de modo que
determino a publicação de edital, com prazo de 20 dias, para a notificação.
Silentes, nomeio o Defensor Dativo, Dr. Renato Gomes de Lima – OAB nº 73.142 como curador à lide aos notificados por edital, devendo ser
intimada para manifestação, em cinco dias, seguindo-se vista ao MP e nova conclusão.
Gravataí, 22 de agosto de 2018.
Cíntia Teresinha Burhalde Mua,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 075/2018 - 071ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP 61-57.2014.6.21.0071
AÇÃO PENAL – CRIME ELEITORAL – ART. 39, § 5º, INCISO II DA LEI 9.504 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: MARLUCE DA ROSA ALVES
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(s): Diego Luís Pereyra Ferreira e Priscila Marcelino Hermes (Adv: Renato Gomes de Lima, OAB/RS: 73.142)
Vista à defesa para contrarrazões de apelação.
Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Gravataí, 20 de novembro de 2018.
Keila Silene Tortelli,
Juíza Eleitoral Substituta
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 076/2018 - 071ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP 77-74.2015.6.21.0071
AÇÃO PENAL – CRIME ELEITORAL – ART. 39, § 5º, INCISO II DA LEI 9.504/1997 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: MARLUCE DA ROSA ALVES
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(s): André Luis da Rosa (Adv: Letícia Coruja Barth, OAB/RS: 71.933)
Vista à defesa para memoriais, conforme já determinado à fl. 154.
Gravataí, 20 de novembro de 2018.
Keila Silene Tortelli,
Juíza Eleitoral Substituta
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 077/2018 - 071ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP 128-17.2017.6.21.0071
AÇÃO PENAL – CRIME ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA BARCELLOS TEGIACCHI
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(s): Cláudio Roberto Pereira Ávila (Adv(s): Angélica Vargas de Azevedo OAB/RS 94.928, Dorisleine Garcia OAB/RS 103.189, Lilian
Pimentel Barcellos OAB/RS 87.743 e Ricardo Hamerski Cézar OAB/RS 48.669)
Vista à defesa para memoriais, conforme já determinado à fl. 479.
Intime-se.
Gravataí, 20 de novembro de 2018.
Keila Silene Tortelli,
Juíza Eleitoral Substituta
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 078/2018 - 071ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP 131-69.2017.6.21.0071
AÇÃO PENAL – CRIME ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA BARCELLOS TEGIACCHI
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(s): Cláudio Roberto Pereira Ávila (Adv(s): Angélica Vargas de Azevedo OAB/RS 94.928, Dorisleine Garcia OAB/RS 103.189, Lilian
Pimentel Barcellos OAB/RS 87.743 e Ricardo Hamerski Cézar OAB/RS 48.669)
Vista à defesa para memoriais, conforme já determinado à fl. 481.
Intime-se.
Gravataí, 20 de novembro de 2018.
Keila Silene Tortelli,
Juíza Eleitoral Substituta

73ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 035/2018
(Prestação de contas eleitorais 2018)
A Doutora MICHELE SCHERER BECKER, Juíza Eleitoral da 73ª Zona de São Leopoldo-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 Brasil, 441, em São
Leopoldo-RS, encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, as
Prestações de Contas Eleitorais – Pleito de 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores - PT
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, o Ministério Público ou qualquer partido possa impugnar a prestação de
contas apresentada, bem como relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Eu, Antenor de Souza Elias, Chefe de Cartório da 073ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
São Leopoldo, 04 de dezembro de 2018.
MICHELE SCHERER BECKER,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2018 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-67.2018.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Direção Municipal. art. 49, I Res. TSE n.23553/2017
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, JULIO COPSTEIN GALPERIM E LEANDRO LEMES DOS SANTOS (ADV(S) SÉRGIO
YEHOSHÚA LAKS-OAB 12041)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - registrado sob o n. 24-82.2018.6.21.0073, em que figura
como interessado o Partido Social Democrático-PSD – de São Leopoldo/RS.
I - RELATÓRIO
A agremiação partidária apresentou as contas tempestivamente, em 06/11/2018.
Foi publicado o Edital (fl. 39), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23553/2017.
Foi emitido parecer Conclusivo (fl. 41v), concluindo pela Aprovação das contas.
Aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 76 da resolução mencionada, manifestou-se o parquet no mesmo sentido (fl. 44).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório, decido.
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É dever dos partidos políticos prestar contas, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE 23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Verifica-se que o partido apresentou as contas, não tendo sido verificadas, pela Unidade Técnica de Exame, irregularidades.
Sendo assim, acolho a recomendação da Unidade Técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral para a sua Aprovação.
ISSO POSTO, com fundamento no art. 77, inciso I, da Res TSE nº 23.553/2017, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido
Social Democrático-PSD, referente as contas Eleitorais – Eleições 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
São Leopoldo, 03 de dezembro de 2018
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2018 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-45.2018.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Direção Municipal. art. 49, I Res. TSE n.23553/2017
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, JOSÉ ARMANDO DA SILVA MOTA E NILTON SEVERO JARDIM (ADV(S)
RITA DE CÁSSIA PINTO TEIXEIRA-OAB 101778)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - registrado sob o n. 24-82.2018.6.21.0073, em que figura
como interessado o Partido Republicano Brasileiro-PRB – de São Leopoldo/RS.
I - RELATÓRIO
A agremiação partidária apresentou as contas tempestivamente, em 22/10/2018.
Foi publicado o Edital (fl. 43), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23553/2017.
Foi emitido parecer Conclusivo (fl. 45v), concluindo pela Aprovação das contas.
Aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 76 da resolução mencionada, manifestou-se o parquet no mesmo sentido (fl. 47).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório, decido.
É dever dos partidos políticos prestar contas, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE 23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Verifica-se que o partido apresentou as contas, não tendo sido verificadas, pela Unidade Técnica de Exame, irregularidades.
Sendo assim, acolho a recomendação da Unidade Técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral para a sua Aprovação.
ISSO POSTO, com fundamento no art. 77, inciso I, da Res TSE nº 23.553/2017, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido
Republicano Brasileiro-PRB, referente as contas Eleitorais – Eleições 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
São Leopoldo, 04 de dezembro de 2018
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2018 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-60.2018.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Direção Municipal. art. 49, I Res. TSE n.23553/2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB, JANAÍNA EVANETE SOUTO E SALETE SUSANA DE SOUZA (ADV(S)
THIAGO PACHECO COSTA KREBS-OAB 76131)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - registrado sob o n. 24-82.2018.6.21.0073, em que figura
como interessado o Partido Comunista do Brasil-PCdoB – de São Leopoldo/RS.
I - RELATÓRIO
A agremiação partidária apresentou as contas tempestivamente, em 26/10/2018.
Foi publicado o Edital (fl. 38), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23553/2017.
Foi emitido parecer Conclusivo (fl. 40v), concluindo pela Aprovação das contas.
Aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 76 da resolução mencionada, manifestou-se o parquet no mesmo sentido (fl. 43).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório, decido.
É dever dos partidos políticos prestar contas, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE 23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
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d) municipais.
Verifica-se que o partido apresentou as contas, não tendo sido verificadas, pela Unidade Técnica de Exame, irregularidades.
Sendo assim, acolho a recomendação da Unidade Técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral para a sua Aprovação.
ISSO POSTO, com fundamento no art. 77, inciso I, da Res TSE nº 23.553/2017, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido
Comunista do Brasil-PCdoB, referente as contas Eleitorais – Eleições 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
São Leopoldo, 04 de dezembro de 2018
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2018 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-15.2018.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Direção Municipal. art. 49, I Res. TSE n.23553/2017
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, LUIS ARTHUR DE BITENCOURT E FERNANDA PEREIRA RODRIGUES
ALVES (ADV(S) LUCIANO MACHADO PEIXOTO-OAB 107557)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - registrado sob o n. 24-82.2018.6.21.0073, em que figura
como interessado o Movimento Democrático Brasileiro-MDB – de São Leopoldo/RS.
I - RELATÓRIO
A agremiação partidária apresentou as contas tempestivamente, em 31/10/2018.
Foi publicado o Edital (fl. 37), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23553/2017.
Foi emitido parecer Conclusivo (fl. 39v), concluindo pela Aprovação das contas.
Aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 76 da resolução mencionada, manifestou-se o parquet no mesmo sentido (fl. 41).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório, decido.
É dever dos partidos políticos prestar contas, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE 23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Verifica-se que o partido apresentou as contas, não tendo sido verificadas, pela Unidade Técnica de Exame, irregularidades.
Sendo assim, acolho a recomendação da Unidade Técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral para a sua Aprovação.
ISSO POSTO, com fundamento no art. 77, inciso I, da Res TSE nº 23.553/2017, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo
Movimento Democrático Brasileiro-MDB, referente as contas Eleitorais – Eleições 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
São Leopoldo, 04 de dezembro de 2018
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 238/2018 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 20-39.2018.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2017
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Adv. Umberto Luiz Carnevalli OAB/RS 52934
Rh.
Nos termos do artigo 35, § 3º, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
manifeste-se acerca do Relatório de Exame.
Em 30 de novembro de 2018.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 239/2018 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 21-24.2018.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2017
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Adv. Yanara Amabile Rasnievsky Ely OAB/RS 53934
Rh.
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Nos termos do artigo 35, § 3º, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
manifeste-se acerca do Relatório de Exame.
Em 27 de novembro de 2018.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 240/2018 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 9-10.2018.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2017
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Partido Social Democrático - PSD
Adv. Jaqueline Bristot Gaddo Nespolo OAB/RS 85960
Rh.
Nos termos do artigo 35, § 3º, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
manifeste-se acerca do Relatório de Exame.
Em 23 de novembro de 2018.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 241/2018 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 15-17.2018.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2017
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Partido Progressista - PP
Adv. Odila Gema Perin Fonseca OAB/RS 8243
Rh.
Nos termos do artigo 35, § 3º, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
manifeste-se acerca do Relatório de Exame.
Em 23 de novembro de 2018.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 243/2018 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 19-54.2018.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2017
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Partido dos Trabalhadores - PT
Adv. Zulmir Miotto OAB/RS 50276
Rh.
Nos termos do artigo 35, § 3º, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
manifeste-se acerca do Relatório de Exame.
Em 03 de dezembro de 2018.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral Substituto.

77ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 58/2018
A Excelentíssima Senhora Conceição Aparecida Canho Sampaio, MM. Juíza Eleitoral desta 77ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul, 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 Sete de Setembro, 296,
Osório-RS, tramita o processo de omissão de prestação de contas do exercício de 2017, autuado em face do Partido Humanista da
Solidariedade – PHS de Osório-RS e de seu responsável Lucas Bernardino, Presidente e Josimar Gamba Trindade, Tesoureiro, Processo nº
30-77.2018.6.21.0077, Classe PC, protocolo nº 29.551/2018, e que através deste INTIMA Lucas Bernardino, Presidente do Partido e Josimar
Gamba Trindade, Tesoureiro do Partido, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido e constatada dificuldade na sua localização, conforme
art. 230 da CNJE e disposições da Resolução TSE nº 23.546/2017, sentença de não prestação de contas do Partido humanista da
Solidariedade - PHS.
PRAZO: 03 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Osório, 04 de dezembr de 2018.
Eu, Carlos Fernando Costa, Chefe Substituto de Cartório, preparei e conferi.
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO
Juíza Eleitoral
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81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-11.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) DIONATA RODRIGUES DOS SANTOS-OAB 97931)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE FRANCISCO PROVIDEL DOS SANTOS E MAGDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (ADV(S) DIONATA
RODRIGUES DOS SANTOS-OAB 97931)
Vistos.
Devidamente divulgadas na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, conforme certidão de fl.12, constato que inexistem
impugnações.
Com fundamento no art.30 da Lei n.9.504/97 c/c art.76 da Resolução TSE n.23.553/2017 e, ainda, o art.81, inc.XVII, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), designo os servidores Lisandro Soares Leandro e Cristina Guimarães e Santos para o exame desta
prestação de contas.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 03 de dezembro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
Juiz Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-89.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - TOROPI
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) PAULO ROBERTO TASCHETTO-OAB 78729)
RESPONSÁVEL(S) : HELTON ADRIANO HAAS E VERA ADRIANA DREIFKE (ADV(S) PAULO ROBERTO TASCHETTO-OAB 78729),
ARMANDO FRANZEN
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de
Toropi.
Autuadas as contas apresentadas em Cartório, o balanço patrimonial a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas com ressalvas
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017 que, em seu art.65, §3º, inc.III, dispõe
que ao exercício financeiro de 2017 são aplicáveis as disposições de mérito da Resolução TSE n.23.464/2015.
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com a maioria das peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas
irregularidades.
Todavia, o exame técnico apontou uma impropriedade. O prestador deixou de apresentar o comprovante de entrega à Receita Federal do
Brasil, de sua escrituração digital. Considero o fato, contudo, formalidade que não impediu a aferição das contas do exercício.
Em face do exposto, conforme o art.46, inc.II, da Resolução TSE n.23.464/2015, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
órgão municipal do MDB de Toropi.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 04 de dezembro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
Juiz Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-96.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - DILERMANDO DE AGUIAR
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GILVAN BERNHARDT SCHMITT-OAB 81502)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE DA COSTA PROENÇA, CLÁUDIO LUIZ RUBENICH FLORES E MARCELO TEIXEIRA DOTTO (ADV(S)
GILVAN BERNHARDT SCHMITT-OAB 81502), RIOGRANDINO RODRIGUES PEREIRA
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Dilermando
de Aguiar.
Autuadas as contas apresentadas em Cartório, o balanço patrimonial a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas.
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
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É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017 que, em seu art.65, §3º, inc.III, dispõe
que ao exercício financeiro de 2017 são aplicáveis as disposições de mérito da Resolução TSE n.23.464/2015.
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com as peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas impropriedades
ou irregularidades.
Em face do exposto, conforme o art.46, inc.I, da Resolução TSE n.23.464/2015, APROVO as contas apresentadas pelo órgão municipal do PT
de Dilermando de Aguiar.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 04 de dezembro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
Juiz Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-66.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - DILERMANDO DE AGUIAR
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) LUCIANE DE FREITAS TRINDADE-OAB 101046)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO ADAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS E JORGE ALBERTO PEREIRA SAIDELLES (ADV(S) LUCIANE DE
FREITAS TRINDADE-OAB 101046)
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Democratas (DEM) de Dilermando de Aguiar.
Autuadas as contas apresentadas em Cartório, o balanço patrimonial a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas com ressalvas
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017 que, em seu art.65, §3º, inc.III, dispõe
que ao exercício financeiro de 2017 são aplicáveis as disposições de mérito da Resolução TSE n.23.464/2015.
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com a maioria das peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas
irregularidades.
Todavia, o exame técnico apontou duas impropriedades. O prestador deixou de apresentar o comprovante de entrega à Receita Federal do
Brasil, de sua escrituração digital e o parecer da comissão executiva ou conselho fiscal do partido, sobre as contas do exercício. Considero tais
ausências, contudo, formalidades que não impediram a aferição das contas.
Em face do exposto, conforme o art.46, inc.II, da Resolução TSE n.23.464/2015, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
órgão municipal do DEM de Dilermando de Aguiar.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 04 de dezembro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
Juiz Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-21.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - DILERMANDO DE AGUIAR
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) DIONATA RODRIGUES DOS SANTOS-OAB 97931)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ FRANCISCO PROVIDEL DOS SANTOS E MAGDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (ADV(S) DIONATA
RODRIGUES DOS SANTOS-OAB 97931), DOUGLAS RONIVON BORTOLUZZI LAVRATTI
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Dilermando de Aguiar.
Autuadas as contas apresentadas em Cartório, o balanço patrimonial a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas com ressalvas
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017 que, em seu art.65, §3º, inc.III, dispõe
que ao exercício financeiro de 2017 são aplicáveis as disposições de mérito da Resolução TSE n.23.464/2015.
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com a maioria das peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas
irregularidades.
Todavia, o exame técnico apontou duas impropriedades. As contas foram entregues intempestivamente e o prestador deixou de apresentar o
comprovante de entrega à Receita Federal do Brasil, de sua escrituração digital. Considero tais falhas, contudo, formalidades que não
impediram a aferição das contas.
Em face do exposto, conforme o art.46, inc.II, da Resolução TSE n.23.464/2015, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
órgão municipal do PSB de Dilermando de Aguiar.
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Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 04 de dezembro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
Juiz Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-28.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - SÃO PEDRO DO SUL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) GUSTAVO GONÇALVES DO NASCIMENTO-OAB 75890, LETIUZA
MEDIANEIRA PAES-OAB 102470 E LUIZ ANTONIO FREITAS DA SILVA-OAB 74362)
RESPONSÁVEL(S) : HELBERTO CARLOS KNIRSCH E ALESSANDRA DA ROCHA MACHADO (ADV(S) GUSTAVO GONÇALVES DO
NASCIMENTO-OAB 75890, LETIUZA MEDIANEIRA PAES-OAB 102470 E LUIZ ANTONIO FREITAS DA SILVA-OAB 74362)
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) de São
Pedro do Sul.
Autuadas as contas apresentadas em Cartório, o balanço patrimonial a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas com ressalvas
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017 que, em seu art.65, §3º, inc.III, dispõe
que ao exercício financeiro de 2017 são aplicáveis as disposições de mérito da Resolução TSE n.23.464/2015.
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com a maioria das peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas
irregularidades.
Todavia, o exame técnico apontou três impropriedades. As contas foram entregues intempestivamente, o prestador deixou de apresentar o
comprovante de entrega à Receita Federal do Brasil, de sua escrituração digital e anotou o total de gastos R$5,00 a maior em relação ao
apurado nos extratos bancários.
Considero as duas primeiras falhas formalidades que não impediram a aferição das contas, e a diferença no total de gastos é deveras
irrelevante dado seu ínfimo valor.
Em face do exposto, conforme o art.46, inc.II, da Resolução TSE n.23.464/2015, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
órgão municipal do PDT de São Pedro do Sul.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 04 de dezembro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
Juiz Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-80.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - QUEVEDOS - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Quevedos
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (ADV(S) MÁRCIO COGO ZABOETZKI-OAB 59867)
RESPONSÁVEL(S) : FARIANE DOS SANTOS BAYER E LENIR URIETE TAGLIAPIETRA ULIANA (ADV(S) MÁRCIO COGO ZABOETZKIOAB 59867)
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS) de
Quevedos.
Autuadas as contas apresentadas em Cartório, o balanço patrimonial a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas com ressalvas
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017 que, em seu art.65, §3º, inc.III, dispõe
que ao exercício financeiro de 2017 são aplicáveis as disposições de mérito da Resolução TSE n.23.464/2015.
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com a maioria das peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas
irregularidades.
Todavia, o exame técnico apontou duas impropriedades. As contas foram entregues intempestivamente, o prestador deixou de apresentar o
parecer da comissão executiva ou conselho fiscal do partido, sobre as contas do exercício. Considero tais falhas, contudo, formalidades que
não impediram a aferição das contas.
Em face do exposto, conforme o art.46, inc.II, da Resolução TSE n.23.464/2015, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
órgão municipal do PHS de Quevedos.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 04 de dezembro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO - Juiz Eleitoral da 081ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-65.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - DILERMANDO DE AGUIAR
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) GILVAN BERNHARDT SCHMITT-OAB 81502)
RESPONSÁVEL(S) : ARI VALDIVINO KROTH E ALAN BASTIANELLO KROTH (ADV(S) GILVAN BERNHARDT SCHMITT-OAB 81502),
LEANDRO KROTH BASTIANELLO
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) de
Dilermando de Aguiar.
Autuadas as contas apresentadas em Cartório, o balanço patrimonial a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas com ressalvas
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017 que, em seu art.65, §3º, inc.III, dispõe
que ao exercício financeiro de 2017 são aplicáveis as disposições de mérito da Resolução TSE n.23.464/2015.
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com a maioria das peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas
irregularidades.
Todavia, o exame técnico apontou três impropriedades. As contas foram entregues intempestivamente, o prestador deixou de apresentar o
comprovante de entrega à Receita Federal do Brasil, de sua escrituração digital e os extratos bancários entregues não identificam o CPF dos
depositantes.
Considero as duas primeiras falhas formalidades que não impediram a aferição das contas.
Quanto à última falha, à primeira vista é grave, entretanto, conforme exposto pelo examinador nomeado (fl.75) a inconsistência foi suprida pela
comparação dos registros das receitas com os extratos eletrônicos repassados pelas instituições bancárias ao TSE. Saliento, contudo, para os
próximos exercícios, que é dever do prestador diligenciar que seus documentos e registros atendam integralmente os requisitos legais.
Em face do exposto, conforme o art.46, inc.II, da Resolução TSE n.23.464/2015, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
órgão municipal do PDT de Dilermando de Aguiar.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 04 de dezembro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
Juiz Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 144/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-05.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - SÃO PEDRO DO SUL RS
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) (ADV(S) EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA-OAB 51664)
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA E GILBERTO LAMPERT (ADV(S) EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRAOAB 51664)
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido Social Democrático (PSD) de São
Pedro do Sul.
Autuadas as contas apresentadas em Cartório, o balanço patrimonial a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas com ressalvas
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017 que, em seu art.65, §3º, inc.III, dispõe
que ao exercício financeiro de 2017 são aplicáveis as disposições de mérito da Resolução TSE n.23.464/2015.
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com a maioria das peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas
irregularidades.
Todavia, o exame técnico apontou duas impropriedades. As contas foram entregues intempestivamente e os extratos bancários entregues pelo
prestador não identificam o CPF dos depositantes.
Considero a primeira falha formalidade que não impediu a aferição das contas.
Quanto à última, à primeira vista é grave, entretanto, conforme exposto pelo examinador nomeado (fl.70v) a inconsistência foi suprida pela
comparação dos registros das receitas com os extratos eletrônicos repassados pelas instituições bancárias ao TSE. Saliento, contudo, para os
próximos exercícios, que é dever do prestador diligenciar que seus documentos e registros atendam integralmente os requisitos legais.
Em face do exposto, conforme o art.46, inc.II, da Resolução TSE n.23.464/2015, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
órgão municipal do PSD de São Pedro do Sul.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 04 de dezembro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
Juiz Eleitoral da 081ª ZE
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92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 92/2018 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-86.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) CARLA BEATRIZ VIANNA BRASIL-OAB 78735)
RESPONSÁVEL(S) : CLÁUDIO LUIZ DÁVILA, JOÃO FERNANDO DOMINGUES, LUIZ AUGUSTO MENDES E ALAOR CARDOZO LIMA
Vistos.
Considerando o teor da certidão de fl. 285 – a qual certificou o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do presente processo –
oficie-se os diretórios estadual e nacional acerca do inteiro teor da decisão, bem como proceda-se à intimação dos diretórios responsáveis, nos
termos artigo 60, inciso III, alínea a e b, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 e artigo 13, inciso I, da Resolução TRE-RS n.º 298/2017, para que
estes efetuem o recolhimento da quantia devida.
Diligências legais.
Arroio Grande, 29 de novembro de 2018
VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
Juíza Eleitoral da 092ª ZE

98ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2018 - 98 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-06.2018.6.21.0098
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Eleições - Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Garibaldi
JUIZ ELEITORAL: GÉRSON MARTINS DA SILVA
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) JORDANA BONASINA-OAB 98957)
RESPONSÁVEL(S) : ELDO MILANI- PRESIDENTE E CALVETE POLETTO - TESOUREIRO (ADV(S) JORDANA BONASINA-OAB 98957)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas eleitoral de Diretório Municipal, referente às Eleições Gerais de 2018, do Movimento Democrático Brasileiro –
MDB, do município de Garibaldi, regulamentada pela Resolução TSE 23.553/17.
O relatório conclusivo do exame das contas indicou não restar caracterizadas inconsistências opinando pela aprovação das contas (fls. 47).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas (fls. 49).
Relatados sucintamente, decido.
As contas apresentadas tempestivamente pelo partido foram instruídas com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/17 e
devidamente assinadas.
Realizada análise técnica das contas, não restaram caracterizadas falhas ou omissões que comprometam as contas.
Isto Posto, JULGO APROVADA a prestação de contas relativa às Eleições Gerais de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro – MDB - do
município de Garibaldi, nos termos do art. 77, inciso I, da Resolução 23.553/17.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Garibaldi, 03 de dezembro de 2018
GÉRSON MARTINS DA SILVA
Juiz Eleitoral da 098ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2018 - 98 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-34.2017.6.21.0098
PRESTAÇÃO DE CONTAS - NÃO APRESENTAÇÃO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Garibaldi
JUIZ ELEITORAL: GÉRSON MARTINS DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PC DO B (ADV(S) FELIPE TEDESCO ORLANDI-OAB 95999)
RESPONSÁVEL(S) : CLEUSA MARIA DA ROCHA VIEIRA E JOSÉ CLAUDEMIR DA SILVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Partidárias Anuais do exercício de 2016, do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL de GARIBALDI,
apresentadas intempestivamente, notificados segundo art. 30 da Resolução do TSE nº 23464/2015.
Em 17-05-2017 entregaram a prestação de contas, dentro do prazo das 72 horas contados da notificação.
Publicado o Edital nº 13/2017 (fls. 46), que disponibiliza o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado, pelo prazo de 15 dias,
observando parágrafos 1º e 2º do art. 31 da Resolução do TSE nº 23.464/2015.
Publicado o Edital nº 17/2017 (fls. 51), de impugnação, transcorreu o prazo de 5 dias sem qualquer manifestação, art. 31, § 3º, daquela
Resolução.
Em 25 de abril de 2018, foi emitido relatório de diligências (fl. 68), em que foi observado a existência de doação de fonte vedada, doação de
Secretário Municipal, agremiação deixou prazo transcorrer sem qualquer manifestação.
Em 15-05-2018, emitido parecer técnico no qual a servidora opinou pela “desaprovação das contas” (fls. 72-3).]
O Ministério Público Eleitoral, corroborando o parecer, manifesta-se pela desaprovação (fl. 75).
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No prazo para defesa o partido aduz que a executiva não possui vereador eleito, não recebe Fundo Partidário e que sua única renda advém
desta doação e concomitantemente, não sendo aceitas justificativas, solicita o parcelamento do valor em 4 vezes e a emissão de Guia de
Recolhimento da União (fls. 80-1).
Juntadas as GRUs, comprovando o pagamento total do valor considerado como fonte vedada (fls. 87-91).
É o relatório. Passo a decidir.
Foram apresentados todos os documentos exigidos pela Resolução do TSE nº 23.464/2015 e observados os procedimentos da Resolução
23.546/2017.
Tendo a agremiação recolhido a União o valor integral considerado como irregular, por se enquadrar como fonte vedada e constatando-se que
os valores declarados nas planilhas são uniformes e se comprovam nos extratos bancários, refletindo a movimentação financeira e patrimonial
do partido, considero corretas as contas.
Diante do exposto, DECIDO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL (exercício 2016),
do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B do Município de GARIBALDI, de acordo com art. 46, II da Resolução do TSE nº
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Garibaldi, 03 de dezembro de 2018
GÉRSON MARTINS DA SILVA
Juiz Eleitoral da 098ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 77/2018 - 103ª ZE
O Doutor Michael Luciano Vedia Porfirio, 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, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos:
Partido Democrático Trabalhista- PDT de Cacique Doble/RS;
Partido dos Trabalhadores- PT de Barracão/RS;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público
Eleitoral, bem como qualquer outro interessado, poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas,
indícios e circunstâncias, nos termos do §1º da artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
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, 30 de novembro de 2018.
Eu, Laís Bergamo, Chefe de Cartório Substituta da 103ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 257/2018 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000073-33.2018.6.21.0103
Partido: Partido dos Trabalhadores- PT de Barracão/RS
ADV.: Ronaldo Garcia Dutra, OAB/RS 85.491
Responsáveis: Anacleide Santana da Silva e Rodimara Vieira da Silva (ADV.: Ronaldo Garcia Dutra, OAB/RS 85.491)
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Apresentada pelo órgão partidário, por meio do sistema SPCE, prestação de contas final.
Desta feita, determino que o Cartório Eleitoral providencie a publicação de edital, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Transcorrido o prazo do edital, sem impugnação, dê-se seguimento ao exame das contas, na forma da Resolução citada.
Dil.
São José do Ouro/RS, 30 de novembro de 2018.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral da 103ª ZE.

108ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 23/2018
A Doutora Márcia Regina Frigeri, Juíza da 108ª Zona de Sapucaia do Sul-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 Manoel Serafim, 1227,
em Sapucaia do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31 e §1º da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
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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MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB.
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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Sapucaia do Sul-RS, 19 de setembro de 2018.
Eu, Antônio Dalton Flores, Chefe de Cartório da 108ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Márcia Regina Frigeri,
Juiz Eleitoral.

117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 379/2018 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 47-90.2018.6.21.0117
NOTÍCIA CRIME - TRANSAÇÃO PENAL
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
NOTICIANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
NOTICIADO(S) : ÉDIPO FRANTZ (ADV(S) CRISTIANE MARIA SESTARI-OAB 108033)
Vistos, etc.
Considerando a informação sobre o cumprimento da PSC de 29/10/2018 a 29/11/2018, pelo noticiado EDIPO FRANTZ, dê-se vista ao
Ministério Público do documento de fl. 48.
Ainda, tendo em vista que a entidade beneficiária APAE informa que haverá recesso das atividades no período compreendido entre 21/12/2018
a fevereiro/2019 (fl. 47), diga o MPE sobre a suspensão do cumprimento da PSC nesse ínterim, com retomada ao final do recesso. Havendo
concordância do órgão ministerial nesse sentido, comunique-se a entidade.
Não-Me-Toque, 03 de dezembro de 2018
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 298-31.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : LUCI TERESA SILVA AZEREDO (ADV(S) AMANDA FRANCO DE QUADROS-OAB 82372, CARLA GRAZIELA MACHADO-OAB
81253, GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676 E GLAUCO DOS REIS DA SILVA-OAB 67.472)
De ordem da Exma. Sra. Juíza Eleitoral, Dra. Solange Moraes, intimo os procuradores da expedição da Carta Precatória de Inquirição
n.º 28/2018.
Em 04.12.2018.
Elias Medeiros Vieira,
Chefe de Cartório.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 295-76.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - ART. 29 E DO CP - ART. 1 DO DL 201/67 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ANA PAULA GARCIA HARTMANN (ADV(S) CASSIA ANDRÉA FREITAS DOS SANTOS-OAB 80832 E MATEUS BORBA DA SILVA
-OAB 58278), CARLOS GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREEF-OAB 7108), ANA PAULA DA CRUZ.
De ordem da Exma. Sra. Juíza Eleitoral, Dra. Solange Moraes, intimo os procuradores da expedição das Cartas Precatórias de Inquirição
ns.º 29, 30, 31, 32 e 33/2018.
Em 04.12.2018.
Elias Medeiros Vieira,
Chefe de Cartório.
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134ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, a 134ª Zona Eleitoral - Canoas/RS, de acordo com o Edital de Eliminação
de Documentos n. 014/2018, publicado no DEJERS - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 26.06.2018, procedeu à
eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
SANDRO ANTONIO DA SILVA,
MM. Juiz Eleitoral da 134ª Z.E.

135ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 85/2018 - 135ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 9-63.2014.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT (ADV(S) ANDRÉ VALÉRIO PINTO TORRES-OAB 87767) RESPONSÁVEL(S): MIGUEL CAETANO
PASSINI, FLAMARION RIBEIRO PAGLIARINI E FLORI PADILHA (ADV(S) ANDRÉ VALÉRIO PINTO TORRES-OAB 87767)
Vistos.
Conforme teor da petição apresentada pela Advocacia Geral da União, intime-se a parte para que efetue o pagamento total da dívida
atualizada, no valor de R$ 4.669,35 (quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Certifica-se que, no caso de não
ser efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o montante será acrescido de multa de 10% (dez por cento), conform e art.
523 do Código de Processo Civil. Santa Maria, 04 de dezembro de 2018. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 83/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-82.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2017 PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) RUI FABBRIN-OAB 9.727) RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE GAY DE LIMA,
MARIA DE LOURDES BULEGON STIELER E TAIS LIMA DO NASCIMENTO (ADV(S) RUI FABBRIN-OAB 9.727)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO Trata-se de prestação de contas anual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do município de Santa Maria/RS,
referente ao exercício de 2017. As contas foram apresentadas intempestivamente em 22/06/2018, sob protocolo nº 21.956/2018, com
documentos de fls. 02 a 120. Juntadas as Cartas de Notificação nºs 41 a43/2018. Publicado o edital, não houve impugnação, fls. 136.
Analisadas as contas pela unidade técnica, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas (fls. 159 a 160). Foram os
autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela regularidade da apresentação das mesmas (fl. 162). Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela
agremiação partidária, conta com recebimentos de valores no aporte de R$ 110.492,21, sendo possivel identificação das origens, sua
regularidade e emissão de recibos de doação. Os recursos utilizados somam R$ 122.854,78, não sendo oriundos do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos e estão regulares. Não houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário. E conta
com a manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral. Conclui-se, portanto, que as contas
cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas. III – DISPOSITIVO Diante do exposto,
julgo como APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do município de Santa Maria/RS, com fundamento no
artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. n. 23.546/2017. Publique-se. Registre-se. Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público Eleitoral. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com
baixa. Santa Maria, 04 de dezembro de 2018. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 84/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-74.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PARTIDO REDE
SUSTENTABILIDADE - REDE (ADV(S) JULIANA MULLER-OAB 92452) RESPONSÁVEL(S) : EDSON PEREIRA BATAGLIN, JOBSON LOREL
FRASSÃO DA SILVEIRA E ÁLVARO ANTONIO SPIRONELLO (ADV(S) JULIANA MULLER-OAB 92452)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO Trata-se de prestação de contas anual do Partido Rede Sustentabilidade – REDE do município de Santa Maria/RS, referente
ao exercício de 2017. As contas foram apresentadas intempestivamente em 28/06/2018, sob protocolo nº 22.723/2018, com documentos de fls.
02 a 67. Juntadas as Cartas de Notificação nºs 87 A 89/2018. Publicado o edital, fls. 82, não houve impugnação. Analisadas as contas pela
unidade técnica, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas (fls. 92 e 93). Foram os autos com vista ao Ministério
Público Eleitoral que opinou pela regularidade da apresentação das mesmas (fl. 96). Após, vieram os autos. Relatados sucintamente, decido. II
– FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, não conta com
recebimentos de valores. Os recursos utilizados somam R$ 253,85, não sendo oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos e estão regulares. Não houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário. E conta com a manifestação favorável
à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral. Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações
legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo como APROVADAS as
contas do Partido Rede Sustentabilidade – REDE do município de Santa Maria/RS, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE
n. n. 23.546/2017. Publique-se. Registre-se. Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa
de intimação pessoal do Ministério Público Eleitoral. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa. Santa Maria, 04 de dezembro de
2018. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 86/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-46.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS PROCEDÊNCIA: Itaara JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
(ADV(S) GECIEL DA ROSA ESMERIO-OAB 79324) RESPONSÁVEL(S) : RUBEM SOUZA COELHO E NIVIA BEATRIZ HUBER
CARNIELETTO (ADV(S) GECIEL DA ROSA ESMERIO-OAB 79324), EUGENIO DE MEDEIROS FLORES E PRISCILA STAGGEMEIER
ROSSATO
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO Trata-se de prestação de contas anual do Progressistas – PP do município de Itaara/RS, referente ao exercício de 2017. As
contas foram apresentadas tempestivamente em 30/04/2018, sob protocolo nº 12.893/2018, com documentos de fls. 02 a 100. Publicado o
edital, não houve impugnação, fls. 109. Analisadas as contas pela unidade técnica (fls.115 a 116), foi necessária realização de diligências,
atendidas pelo partido, fls. 119 a 120. Emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas, fls. 122 a 124, foram os autos com
vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela regularidade da apresentação das mesmas (fl. 39). Após, vieram os autos. Relatados
sucintamente, decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação
partidária, conta com recebimentos de valores no aporte de R$ 1.833,97, sendo possivel identificação das origens e sua regularidade. Os
recursos utilizados somam R$ 1.972,08, não sendo proveniente do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos e estando
regulares. Não houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário. E conta com a manifestação favorável à aprovação por parte da
Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral. Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as,
para todos os efeitos, prestadas e aprovadas. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo como APROVADAS as contas do Progressistas –
PP, do município de Itaara/RS, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. n. 23.546/2017. Publique-se. Registre-se. Intimemse mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa. Santa Maria, 04 de dezembro de 2018. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza
Eleitoral da 135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 87/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-07.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ
MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PODEMOS - PODE (ADV(S) RUI FABBRIN-OAB 9.727) RESPONSÁVEL(S) : SERGIO
RENATO MEDINA DOS SANTOS E JEFERSON FONTOURA DOS SANTOS (ADV(S) RUI FABBRIN-OAB 9.727)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO Trata-se de prestação de contas anual do PODEMOS – PODE do município de Santa Maria/RS, referente ao exercício de
2017. A Declaração de Ausência de Movimentação Financeira foi apresentada intempestivamente em 28/06/2018, sob protocolo nº
22.660/2018, com documentos de fls. 02 a 12. Foi juntada Carta de Notificação de nºs 54 e 55/2018. Publicado o edital, não houve impugnação
à presente declaração. Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 28 a 29), foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas
prestadas. Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela regularidade da apresentação das mesmas (fl. 33). Após,
vieram os autos. Relatados sucintamente, decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma
intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de
recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade
Técnica e do Ministério Público Eleitoral. Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos
os efeitos, prestadas e aprovadas. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do PODEMOS –
PODE, do município de Santa Maria/RS, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea (a), da Resolução TSE n. n. 23.546/2017. Publiquese. Registre-se. Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do
Ministério Público Eleitoral. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa. Santa Maria, 04 de dezembro de 2018. INAJÁ MARTINI
BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 88/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-95.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL:
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (ADV(S) BRUNO FILIPINI ABRÃO-OAB
83131) RESPONSÁVEL(S) : TIAGO VASCONCELOS AIRES, DARTAGNAN LUIZ AGOSTINI, NARENDRANATH MARTINS COSTA E
RAFAEL ANTONIO KAPRON (ADV(S) BRUNO FILIPINI ABRÃO-OAB 83131)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO Trata-se de prestação de contas anual do Partido Comunista do Brasil – PC do B do município de Santa Maria/RS, referente
ao exercício de 2017. A Declaração de Ausência de Movimentação Financeira foi apresentada intempestivamente em 01/10/2018, sob
protocolo nº 41.471/2018, com documentos de fls. 25 a 27, procurações em fls. 04 a 14. Foram juntadas as Cartas de Notificação de nºs 37
a 40/2018. Publicado o edital, não houve impugnação à presente declaração, fls. 31. Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 36 a 37),
foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela
regularidade da apresentação das mesmas (fl. 39). Após, vieram os autos. Relatados sucintamente, decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Verificase que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a existência
de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve
manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral. Conclui-se, portanto, que as contas
cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas. III – DISPOSITIVO Diante do exposto,
julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Comunista do Brasil – PC do B, do município de Santa Maria/RS, com
fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea (a), da Resolução TSE n. n. 23.546/2017. Publique-se. Registre-se. Intimem-se mediante
publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público Eleitoral. Com o
trânsito em julgado, arquivem-se com baixa. Santa Maria, 04 de dezembro de 2018. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da
135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 89/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-36.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PARTIDO PÁTRIA
LIVRE - PPL (ADV(S) CLÁUDIO ADEMIR CASTILHO CARDOSO-OAB 25429) RESPONSÁVEL(S) : WERNER REMPEL E EVERTON
CHRISTO LEITE (ADV(S) CLÁUDIO ADEMIR CASTILHO CARDOSO-OAB 25429)
Vistos, etc.
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I – RELATÓRIO Trata-se de prestação de contas anual do Partido Pátria Livre do município de Santa Maria/RS, referente ao exercício de
2017. As contas foram apresentadas intempestivamente em 20/08/2018, sob protocolo nº 33.388/2018, com documentos de fls. 02 a
41. Publicado o edital, não houve impugnação, fls. 47. Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 53 a 54), foi emitido parecer conclusivo
pela aprovação das contas prestadas. Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela regularidade da apresentação
das mesmas (fl. 56). Após, vieram os autos. Relatados sucintamente, decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a prestação de contas,
apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, não conta com recebimentos de valores financeiros. Os recursos utilizados
somam R$ 956,50 cuja origem é diversa do Fundo Especial de Asistência Financeira aos Partidos Políticos, estando as suas origens e
utilização regulares. Não houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário. E conta com a manifestação favorável à aprovação por
parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral. Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais,
considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo como APROVADAS as contas do
Partido Pátria Livre do município de Santa Maria/RS, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. n. 23.546/2017. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do
Ministério Público Eleitoral. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa. Santa Maria, 04 de dezembro de 2018. INAJÁ MARTINI
BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 90/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-44.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT (ADV(S) ANDREIA MILITZ DE CASTRO TURNA-OAB 56748) RESPONSÁVEL(S) : HELEN MARTINS CABRAL,
ARIANE DE CASSIA DIAS PORTELLA E SIDINEI CARDOSO PEREIRA (ADV(S) ANDREIA MILITZ DE CASTRO TURNA-OAB 56748)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO Trata-se de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores – PT do município de Santa Maria/RS, referente ao
exercício de 2017. As contas foram apresentadas intempestivamente em 27/06/2018, sob protocolo nº 22.505/2018, com documentos de fls. 02
a 57. Publicado o edital, não houve impugnação, fls. 62. Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 82 a 33), foi emitido parecer
conclusivo pela aprovação das contas prestadas. Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela regularidade da
apresentação das mesmas (fl. 86). Após, vieram os autos. Relatados sucintamente, decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a
prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, conta com recebimentos de valores no aporte de R$
16.420,17, sendo possivel identificação das origens e sua regularidade e emissão de recibos de doação. Os recursos utilizados somam R$
16.391,79, não sendo oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos e estão regulares. Não houve recebimento
de recursos oriundos do Fundo Partidário. E conta com a manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério
Público Eleitoral. Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo como APROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT do município de
Santa Maria/RS, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. n. 23.546/2017. Publique-se. Registre-se. Intimem-se mediante
publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público Eleitoral. Com o
trânsito em julgado, arquivem-se com baixa. Santa Maria, 04 de dezembro de 2018. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da
135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 91/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-96.2018.6.21.0135
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itaara
JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) DOUGLAS RAFAEL PEREIRA-OAB 96585)
RESPONSÁVEL(S) : ROGÉRIO ROSA DE PAULA, SOLANO DE OLIVEIRA E CLEBERSON MENDES SILVA (ADV(S) DOUGLAS RAFAEL
PEREIRA-OAB 96585)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Itaara/RS, referente ao exercício de 2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente em 18/07/2018, sob protocolo nº25.782/2018, com documentos de fls. 02 a 45.
Foram juntadas as Cartas de Notificação de nºs 26 a 28/2018. Publicado o edital, não houve impugnação, fls. 59. Analisadas as contas pela
unidade técnica (fls. 62 a 63), foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. Foram os autos com vista ao Ministério
Público Eleitoral que opinou pela regularidade da apresentação das mesmas (fl. 39).
Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, conta com recebimentos de valores no
aporte de R$ 500,00, sendo possivel identificação das origens e sua regularidade e emissão de recibos de doação. Não houve recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário. E conta com a manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério
Público Eleitoral.
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo como APROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do município de Itaara/RS, com
fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Santa Maria, 04 de dezembro de 2018
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 135ª ZE
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143ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 075/2018
A Exma. LÚCIA RECHDEN LOBATO, Juíza Eleitoral da 143ª Zona de Cachoeirinha-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 Manata 690, sala 104,
Fórum, Princesa Isabel, em Cachoeirinha-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos da Lei n.
9.504/97 e do art. 59 e §§ da Resolução TSE n. 23.553/17, as Prestações de Contas Eleitorais – Pleito de 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração das prestações de contas eleitorais 2018, dos seguintes partidos políticos:
Processo 73-10.2018.6.21.0143 (Prot. 39.149/2018)
Rede Sustentabilidade – REDE de Cachoeirinha/RS;
Rafael da Silveira Velho – Presidente REDE
Marcia Vieira Martins – Tesoureiro REDE
Adv. Daniel Ramon Machado Jacoby (OAB/RS 62.288)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro
interessado, poderá examinar as prestações de contas eleitorais dos demais, 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, a Excelentíssima Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume.
Cachoeirinha-RS, 04 de dezembro de 2018.
Eu, Lisandro Luiz de Oliveira Brito, Chefe do Cartório Eleitoral Substituto nesta 143ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LÚCIA RECHDEN LOBATO,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO N.º 76/2018
Prazo: 20 (vinte) dias
A Excelentíssima Senhora Lúcia Rechden Lobato, MM. Juíza Eleitoral desta 143ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul, 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 Manatá, 690, Sala 104, em
Cachoeirinha/RS, tramita o processo de omissão na prestação de contas partidárias eleitoral – pleito 2018 (PC n.º 74-92.2018.6.21.0143
(Protocolo 39.142/2018), referente ao:
Partido: PHS – Partido Humanista da Solidariedade – Diretório Municipal de Cachoeirinha/RS
Responsáveis legais: JULIO CESAR DA ROSA e CAMILA DIEHL DA ROSA
E que, estando a Sra. CAMILHA DIEHL DA ROSA em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital e nos termos do referido
processo, notificados e citados, para que, após decorrido o prazo deste edital, no prazo de 3 (três) dias, findo o qual, manifeste-se sobre a
prestação de contas eleitorais referentes a campanha eleitoral de 2018, sob pena de serem julgadas não prestadas (com a consequente
suspensão do repasse do fundo partidário e da anotação do diretório municipal), além das demais sanções cabíveis ao órgão partidário e seus
responsáveis, bem como de eventual declaração de revelia. A apresentação das contas deve ser realizada por meio de defensor constituído
(advogado).
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Excelentíssima Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS (DEJERS)
Cachoeirinha, 04 de dezembro de 2018.
Eu, Lisandro Luiz de Oliveira Brito, Chefe de Cartório Substituto da 143ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LÚCIA RECHDEN LOBATO,
Juíza Eleitoral.

148ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 087/2018
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Kotlinsky Renner, MM. Juiz Eleitoral desta 148ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, centro, em Erechim, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos e para os efeitos do art. 59 e
§§ da Resolução TSE nº 23.553/2017, a Prestação de Contas Eleitoral – Pleito 2018, dos diretórios municipais abaixo elencados,
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Eleitoral – Pleito 2018:
- Democratas – DEM – Município de Paulo Bento;
- Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Município de Campinas do Sul;
- Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Município de Paulo Bento;
- Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Município de Quatro Irmãos;
- Partido da República - PR – Município de Ponte Preta;
- Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Município de Erechim;
- Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Município de Jacutinga;
- Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Município de Quatro Irmãos;
- Partido Democrático Trabalhista – PDT – Município de Cruzaltense;
- Partido Democrático Trabalhista – PDT – Município de Jacutinga;
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- Partido Democrático Trabalhista – PDT – Município de Paulo Bento;
- Partido Democrático Trabalhista – PDT – Município de Quatro Irmãos;
- Partido Humanista da Solidariedade – PHS – Município de Erechim;
- Progressistas - PP –Município de Erechim;
- Progressistas - PP –Município de Cruzaltense;
- Progressistas - PP – Município de Ponte Preta;
- Partido Social Liberal – PSL – Município de Erechim;
- Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Município de Barão de Cotegipe;
- Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Município de Cruzaltense;
- Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Município de Erechim.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-las, apresentando petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Erechim, 04 de dezembro de 2018.
Eu, Geazi Alexsandro Freire Soares, Chefe do Cartório da 148ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Alexandre Kotlinsky Renner,
Juiz Eleitoral da 148ª ZE.

151ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 050/2018 - 151ª ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor NELSON DAGMAR DE OLIVEIRA FERRER, Juiz Eleitoral Substituto da 151ª Zona – Barra do Ribeiro, de acordo
com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 110.333/2018, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme
documento n. 110.348/2018 do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico 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, o Cartório Eleitoral da 151ª Zona – Barra do Ribeiro 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.
Barra do Ribeiro, 3 de dezembro de 2018.
NELSON DAGMAR DE OLIVEIRA FERRER,
Juiz Eleitoral Substituto da 151ª Zona/RS.

154ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 95/2018 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EF - 9-69.2015.6.21.0154
EXECUÇÃO - DE MULTA ELEITORAL - EXECUÇÃO DE JULGADO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
EXEQUENTE(S) : PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL PDT ARROIO DO TIGRE, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, PT PARTIDO DOS
TRABALHADORES E PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE ARROIO DO TIGRE
Vistos.
Recebo a impugnação do Partido Democrático Trabalhista - PDT - Diretório Municipal de Alegrete - RS, e defiro o pedido de desbloqueio,
porquanto este foi realizado com base no documento da fl. 84 dos autos, consistente em Termo de Inscrição de Multa Eleitoral. Porém,
compulsando os autos, constata-se que tanto na inicial, quanto no meso documento da fl.73, constam numero do CNPJ diverso, de modo que
julgo ter ocorrido um erro material por parte da servidora que confeccionou do último Termo de Inscrição.
Realizado o imedaito desbloqueio, foi realizado incontinenti o protocolo de bloqueio pelo CNPJ correto, tendo resultado negativo, como os
demais.
Assim, neste contexto, dê-se imediata ciência ao impugnante do desbloqueio e intime-se a Fazenda Nacional de todos os documentos
acostados, bem assim desta decisão, para que diga sobre o prosseguimento do feito.
Intimem-se.
Arroio do Tigre, 04 de dezembro de 2018
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE
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160ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 032/2018
O Doutor RÉGIS DE OLIVEIRA MONTENEGRO BARBOSA, Juiz Eleitoral em Substituição da 160ª Zona de Porto Alegre-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Padre cacique, 96, em
Porto Alegre, procede-se a intimação da decisão proferida nos autos dos processos:
PET n. 7-76.2018.6.21.0160
PET n. 8-61.2018.6.21.0160
PET n. 9-46.2018.6.21.0160
PET n. 10-31.2018.6.21.0160
Tais decisões declararam regularizadas as prestações de contas do Partido Trabalhista do Brasil – PT do B, Comissão Provisória Municipal de
Porto Alegre/RS, referentes aos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010.
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 e publicado no DEJERS.
Porto Alegre-RS, 04 de dezembro de 2018.
Eu, Michelle Dornelles D'Agostini, Chefe de Cartório da 160ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RÉGIS DE OLIVEIRA MONTENEGRO BARBOSA,
Juiz Eleitoral em Substituição.

164ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 16/2018
A Doutora Fabiana Fiori Hallal, Juíza Eleitoral da 164ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, 1159,
em Pelotas/RS, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - de Capão do Leão/RS
PROGRESSISTAS – de Capão do Leão/RS
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa,
a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Pelotas-RS, 28/11/ 2018.
Eu, Rodrigo Weber Teixeira, Chefe de Cartório da 164ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Fabiana Fiori Hallal,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 14/2018 - 164ª ZONA ELEITORAL - PELOTAS/RS
A Doutora Fabiana Fiori Hallal, Juíza Eleitoral da 164ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, 1159,
em Pelotas/RS, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos: DEMOCRATAS - DEM - de Morro Redondo/RS;
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT - de Morro Redondo/RS;
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB - de Capão do Leão/RS;
REDE SUSTENTABILIDADE – REDE - de Capão do Leão/RS PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer
partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição
fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital. Pelotas-RS,
09/11/ 2018.
Eu, Rodrigo Weber Teixeira, Chefe de Cartório da 164ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
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