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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0600427-90.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600427-90.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: PODEMOS - PODE, JOSE CARDOSO DA SILVA, SHAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RODRIGO MARINI MARONI,
SANDRO ROBERTO SILVA DOS SANTOS, JOAO SEVERINO DOS SANTOS LOPES, EVELIN BANDEIRA OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2015 do Diretório Estadual do PODEMOS no Rio Grande do Sul.
A SCIA (Id 3330133), em exame preliminar, detectou lacunas na prestação de contas apresentada, sugerindo intimação do órgão partidário e
os responsáveis para que complementem a documentação.
Nos termos sugeridos pela SCIA e previstos no art. 34, § 3º, da Resolução TSE 23.546/17, determino a intimação do órgão partidário e dos
responsáveis para que complementem a documentação, no prazo de vinte dias.
Após, encaminhe-se os autos novamente para posterior exame da prestação de contas pela referida unidade técnica.
Cumpra-se e publique-se.
Porto Alegre, 4 de julho de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator
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PROCESSO 0602391-55.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602391-55.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCOS VOLNEI DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, MARCOS VOLNEI DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
Vistos.
De ordem do MM Desembargador Relator, remetam-se os autos à Procuradoria regional Eleitoral.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 6 de julho de 2019.
Guilherme Santos de Barros Falcão,
Assessor.
PROCESSO 0603623-05.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603623-05.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEONIR JOSE PELICIOLI, ELEICAO 2018 ELEONIR JOSE PELICIOLI DEPUTADO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: DECIO DANILO D AGOSTINI - RS13082, DECIO DANILO D AGOSTINI JUNIOR - RS48357, RENATA D
AGOSTINI GOMIDE - RS66242, ANA ROBERTA BASSO - RS081495
Vistos.
Em face da omissão do candidato ELEONIR JOSE PELICIOLI quanto ao dever de prestar contas à Justiça Eleitoral relativamente ao pleito de
2018, no qual disputou o cargo de deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), a Secretaria Judiciária, cumprindo
determinação da Presidência deste Tribunal, autuou a presente Prestação de Contas, a qual foi remetida à Secretaria de Controle Interno e
Auditoria deste Tribunal para análise (art. 52, § 6º, incs. I, II e III, da Resolução TSE n. 23.553/17).
Citado, o candidato manifestou-se, em 05.6.2019, sustentando a inocorrência de omissão, ao argumento de que renunciou à candidatura
menos de três dias depois do pedido de registro, razão pela qual não movimentou recursos de espécie alguma.
Com parecer da SCI e despacho deste Relator determinando o envio dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para parecer, o candidato
apresentou a contabilidade, a qual recebeu, do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), o número de controle
653650700000RS1018042 e constitui objeto da PC 0600477-19.2019.6.21.0000.
Desse forma, como ambos os feitos se referem à prestação de contas do candidato ELEONIR JOSE PELICIOLI relativas ao pleito de 2018 e,
em especial, que as peças contábeis geradas pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) estão atreladas ao processo mais
recente:
1) torno sem efeito o despacho ID 3295683 destes autos;
2) julgo extinto o presente processo (PC n. 0603623-05.2019.6.21.0000) sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (art.
485, inc. VI, do CPC), determinando o arquivamento dos autos após o transcurso do prazo recursal; e
3) determino que, nos autos da PC n. 0600477-19.2019.6.21.0000, a Secretaria Judiciária deste Tribunal certifique o cumprimento da diligência
descrita no item anterior, colacionando o inteiro teor do presente despacho e, na sequência, dê regular andamento ao feito, cumprindo-se o
disposto no art. 51 e seguintes da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 3 de julho de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho, Relator.

Acórdãos
PROCESSO 0602241-74.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602241-74.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONARDO RODRIGUES LIMEIRA DEPUTADO FEDERAL, LEONARDO RODRIGUES LIMEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - DF31816
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÃO 2018. IRREGULARIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RESTRIÇÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
Devidamente citado, o candidato deixou de juntar a procuração aos autos, em descumprimento à norma regente. Configurada a ausência de
representação processual junto à Justiça Eleitoral.
Descumprimento das normas estabelecidas na Resolução TSE n. 23.553/17. Julgamento das contas como não prestadas, ficando o candidato
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
prestação das contas, conforme disposto no art. 83, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO:
Por unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602778-70.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602778-70.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO DA CRUZ MARINHO MARTINS DEPUTADO FEDERAL, JOAO DA CRUZ MARINHO MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÃO 2018. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. IMPEDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
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Devidamente citado, o candidato deixou de apresentar a contabilidade de campanha, em desobediência ao art. 48 da Resolução TSE n.
23.553/17. Não prestadas as contas, fica o candidato impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação das contas, conforme disposto no art. 83, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO:
Por unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0600163-73.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600163-73.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, LUCIANO LORENZINI ZUCCO, VILMAR LOURENCO, CLAUDIO VINICIUS SILVA
FARIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006. PARECER TÉCNICO
FAVORÁVEL. CONTAS REGULARES. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas, com base no art. 24, inc. I, da Resolução TSE
n. 21.841/04. Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 81-62.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 347012017
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016 - CONTAS - NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
Interessado(s): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (Adv(s) Fatima Cristina Machado OAB/RS 44.358, Janaina da Rosa OAB/
RS 96.748 e Odila Capitania da Silva OAB/RS 18.544), LUIZ CARLOS COELHO PRATES (Adv(s) Janaina da Rosa OAB/RS 96.748), WILSON
JORGE ALVES (Adv(s) Moises de Oliveira Rocha OAB/RS 75.498)
Vistos.
O PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC, atualmente DEMOCRACIA CRISTÃ - DC, intimado quanto à necessidade de
regularizar a representação processual e quanto à possibilidade de obter a carga dos autos por 5 (cinco) dias, caso apresentada a procuração,
peticionou reiterando os termos da manifestação de fl. 188 e acostou aos autos procurações e novos documentos (fls. 205-227v.).
A parte, portanto, providenciou a regularização processual, porém deixou transcorrer o prazo para obter a carga dos autos, consoante certidão
de fl. 229.
Quanto ao petitório, reporto-me ao despacho de fl. 197, para salientar a inviabilidade de rediscussão do mérito das contas após o trânsito em
julgado do aresto que julgou as contas desaprovadas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Por isso, inviável a pretensão de prazo para apresentação de "defesa adequada" , tal como novamente requerido pela parte.
Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Advocacia-Geral da União, para os fins do art. 61 da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se.
Porto Alegre, 25 de junho de 2019.
Desa. MARILENE BONZANINI,
Presidente.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 157/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Fabricio Caetano Prestes, 3,5
Assessor-Chefe
da
Assessoria da Diretoria-Geral
(CJ-2)

R$ 420,00

Ida:
R$ 168,00;
Retorno:
R$ 168,00

R$ 1.806,00

-R$ 103,40

R$ 1.702,60

Rinaldo
Miranda
Castro, 3,5
Coordenador
de
Desenvolvimento
e
Legislação de Pessoal (CJ-2)

R$ 420,00

Ida:
R$ 168,00;
Retorno:
R$ 168,00

R$ 1.806,00

-R$ 103,40

R$ 1.702,60

Ronaldo Costa Quintana, 3,5
Assistente
IV
da

R$ 420,00

Ida:
R$ 168,00;

R$ 1.806,00

-R$ 103,40

R$ 1.702,60
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VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

R$ 5.418,00

R$ 5.107,80

Retorno:
R$ 168,00
-R$ 310,20

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF
28 a 31-7-2019
Capacitação para o Dimensionamento da Força de Trabalho, de 29 a 31-7-2019. Proc.:
MOTIVO:
0005394-89.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 05-7-2019.
ROGÉRIO DA SILVA DE VARGAS,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO

Edital
PROCESSO 0600477-19.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600477-19.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELEONIR JOSE PELICIOLI DEPUTADO ESTADUAL, ELEONIR JOSE PELICIOLI
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA ROBERTA BASSO - RS081495
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 ELEONIR JOSE PELICIOLI, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº 060047719.2019.6.21.0000. 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, 8 de julho de 2019.
ERMES MARCOLIN
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS

ZONAS ELEITORAIS

9ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 174/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-72.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - CAÇAPAVA DO SUL - 2016
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP (ADV(S) JULIANO EMÍLIO SOMMER-OAB 42598)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO SÉRGIO NICOLA, ANA DENISE TASCA COSTA, LORENZO STEFANI SANTOS, ILSON TOLFO TONDO E
DANIEL MIRANDA (ADV(S) JULIANO EMÍLIO SOMMER-OAB 42598)
Vistos, etc.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO PP de Caçapava do Sul e
seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor do
exame de fls. 392/394, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos e esclarecimento que entenderem
pertinentes, no prazo de 30 (trinta) dias.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 175/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-36.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - MDB - Caçapava do Sul - 2016
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
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PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) GIOVANA ANTONIAZZI SALDANHAOAB 28.028)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO STEFANI COSTA E FRANCISCO OLAVO LEÃO DIAS (ADV(S) GIOVANA ANTONIAZZI SALDANHA-OAB
28.028), LUIS CARLOS TASCHETTO (ADV(S) PEDRO MARQUES TEIXEIRA-OAB 088885)
Vistos, etc.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO do MDB de Caçapava do
Sul e seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor do
exame de fl. 165, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30
(trinta) dias.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 176/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-14.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - SANTANA DA BOA VISTA - 2012
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP DE SANTANA DA BOA VISTA (ADV(S) JOSE ALTER RODRIGUES DE CARVALHO-OAB 014241)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO JUAREZ CORREA DA ROSA E PAULO IDELBERTO MELO (ADV(S) JOSE ALTER RODRIGUES DE
CARVALHO-OAB 014241), SAMYR SANTOS FIGUEIREDO (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES CARVALHO-OAB 14241), JOSÉ SIDINEI
AIRES DA ROSA (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES DE CARVALHO-OAB 014241)
Vistos, etc.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO PP de Santana da Boa
Vista e seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor
do exame de fl. 61, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de
30 (trinta) dias.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 177/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-71.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - CAÇAPAVA DO SUL - 2015
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI AMESTOY DA SILVA, FRANCISCO DE PAULO DUTRA HENRIQUES E LUCIANA MESSAGIO DA ROSA
(ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423), CARLOS RENI VIEIRA DE ARAUJO
Vistos.
Considerando que o art. 15 da Res. TRE/RS nº. 298/2017 garante aos partidos políticos a possibilidade de parcelamento de eventuais
condenações de recolhimento de valores ao erário em até 60 parcelas, DEFIRO o parcelamento nos termos requeridos.
Intime-se o partido para que, no prazo de 10 dias, efetue o recolhimento na primeira parcela.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 178/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-04.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - SANTANA DA BOA VISTA - 2015
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995)
RESPONSÁVEL(S) : PAMELA URRUTH DE MELO (ADV(S) FÁBIO GARCIA DE GÓES-OAB 103.995), GEREMIAS BATISTA DE FREITAS
(ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995), JÚLIO CÉSAR ROSA FARIAS
Vistos.
Considerando a não comprovação do recolhimento por parte entes superiores da agremiação, intime-se o partido, atraves do Advogado
contituído junto aos autos, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante determinado na sentença, no prazo de 15
(quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Federais – CADIN (art. 62, I, “b”) e remessa dos autos ao TRE para prosseguimento da execução.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 179/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-72.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - SANTANA DA BOA VISTA - 2015
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
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PARTIDO(S) : PP- PROGRESSISTA (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES CARVALHO-OAB 14241 E LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB
110.501)
RESPONSÁVEL(S) : IVANO FREITAS DA SILVA, ADAURILIO MELO DA ROSA E PAULO IDELBERTO MELO (ADV(S) JOSÉ ALTER
RODRIGUES CARVALHO-OAB 14241), VILFRED JACSON RICHTER SCHIEFELBEM (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES DE CARVALHOOAB 014241), JOSÉ SIDINEI AIRES DA ROSA E SAMYR SANTOS FIGUEIREDO (ADV(S) LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB 110.501)
Vistos.
Considerando que o art. 15 da Res. TRE/RS nº. 298/2017 garante aos partidos políticos a possibilidade de parcelamento de eventuais
condenações de recolhimento de valores ao erário em até 60 parcelas, DEFIRO o parcelamento nos termos requeridos.
Intime-se o partido para que, no prazo de 10 dias, efetue o recolhimento na primeira parcela.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 180/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-05.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSD - Caçapava do Sul - 2015
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) JOÃO CARLOS MACIEL-OAB 14218)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS MACIEL, BEN-HUR FERREIRA MARQUES E PRISCILA GOMES VIVIAN (ADV(S) JOÃO CARLOS
MACIEL-OAB 14218)
Vistos.
Intime-se o partido, atraves do Advogado contituído junto aos autos, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante
determinado na sentença, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 62, I, “b”) e remessa dos autos ao TRE para prosseguimento
da execução.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 181/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-14.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - SANTANA DA BOA VISTA - 2013
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP - SANTANA A BOA VISTA (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES CARVALHO-OAB 14241 E LUCIANO ROSA PAVANATTOOAB 110.501)
RESPONSÁVEL(S) : ADAURILIO MELO DA ROSA, VILFRED JACSON RICHTER SCHIEFELBEM, PAULO IDELBERTO MELO E ANTÔNIO
JUAREZ CORREA DA ROSA (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES CARVALHO-OAB 14241), IVANO FREITAS DA SILVA (ADV(S) JOSÉ
ALTER RODRIGUES DE CARVALHO-OAB 014241)
Vistos.
Considerando que o art. 15 da Res. TRE/RS nº. 298/2017 garante aos partidos políticos a possibilidade de parcelamento de eventuais
condenações de recolhimento de valores ao erário em até 60 parcelas, DEFIRO o parcelamento nos termos requeridos.
Intime-se o partido para que, no prazo de 10 dias, efetue o recolhimento na primeira parcela.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 182/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-45.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - SANTANA DA BOA VISTA - 2013
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914)
RESPONSÁVEL(S) : RODOLFO BEMBOM DOS SANTOS BRIÃO JUNIOR, EVERTON DA ROZA CAMARGO, JOÃO CARLOS PEREIRA
ALVES, GASPARINO DOS SANTOS TEIXEIRA E DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA (ADV(S) DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914),
ELIAS DA SILVA QUADROS
Vistos, etc.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO do PDT de Santana da Boa
Vista e seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor
do exame de fl. 80, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de
30 (trinta) dias.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 183/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-22.2014.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - CAÇAPAVA DO SUL - EXERCÍCIO 2013
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ANTONIO DIAS DE ALMEIDA FILHO-OAB 68417 E LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRAOAB 62991)
RESPONSÁVEL(S) : IVANOI DA FONTOURA BRITO, PAULO SÉRGIO ALVES NICOLA, NELSON BRITES RODRIGUES E JOSÉ WALTER
MOREIRA (ADV(S) JULIANO EMÍLIO SOMMER-OAB 42598), LORENZO STEFANI SANTOS (ADV(S) PEDRO MARQUES TEIXEIRA-OAB
088885)
Vistos.
Considerando a não comprovação do recolhimento imposto, intime-se o partido, por nota de expediente, para que providencie o recolhimento
ao Tesouro Nacional do montante determinado na sentença, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito
no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 62, I, “b”) e remessa dos autos ao TRE para
prosseguimento da execução.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 184/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-68.2018.6.21.0009
Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Eleições 2018 - MDB de Santana da Boa Vista
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : MDB DE SANTANA DA BOA VISTA (ADV(S) FÁBIO GARCIA DE GÓES-OAB 103.995)
RESPONSÁVEL(S) : GARLENO ALVES DA SILVA E JANICE DA SILVA KAIZER (ADV(S) FÁBIO GARCIA DE GÓES-OAB 103.995)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do MDB de Santana da Boa Vista referente ao pleito de 2018, apresentadas em
06/11/2018 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.553/2017, estando devidamente assinada.
Publicado Edital (fl. 28) não foram apresentadas impugnações.
Emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas (fl. 67) e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 69).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.553/2017, estando suas
peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que os documentos apresentados e a escrituração contábil refletem adequadamente a
movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas determinações legais.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 77, I da Resolução TSE nº 23.553/2017, APROVO as contas do MDB de Santana da Boa Vista,
referentes ao pleito de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 185/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 68-02.2018.6.21.0009
Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Eleições 2018 - PT de Caçapava do Sul
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PT DE CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) BENHUR MACHADO-OAB 37.146)
RESPONSÁVEL(S) : GIORDANO BORBA DE FREITAS E LEOMAR NUNES DE MELO (ADV(S) BENHUR MACHADO-OAB 37.146)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PT de Caçapava do Sul referente ao pleito de 2018 regulamentado pela Res. TSE nº.
23.553/17.
O partido prestou contas parcial, abrangendo apenas a eleição referente ao 1º turno, omitindo-se da apresentação da eleição do 2º turno o que
impossibilitou a recepção pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
Intimado para corrigir tal falha o partido e seus responsáveis quedaram-se inertes.
O Ministério Público manifestou-se pelas contas serem julgadas não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Nas Eleições de 2018 devem prestar contas à Justiça Eleitoral os órgãos partidários nacionais, estaduais e municipais conforme disposto no
art. 48. Registrando que, conforme o art, 48, §11, a ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o partido político do dever
de prestar contas.
“Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral: (…,)
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II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória: (...)
d) municipais. (...)
§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o
candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução.”
O PT de Caçapava do Sul encontra-se obrigado a prestar contas referente aos dois turnos das eleições de 2018 em razão da participação de
seus órgãos superiores e candidatos em coligações que disputaram o 2º turno, conforme previsto no art. 52:
Art. 52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. (Lei n. 9.504/1997, art. 29, inciso III)
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação
financeira referente aos dois turnos: (Lei n. 9.504/1997, art. 29, inciso IV)...
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
Conforme extrai-se das certidões elaboradas pelo Cartório Eleitoral, a prestação de contas não atende ao exigido na resolução, uma vez que
foi produzida tão somente relativa ao primeiro turno, ficando omissa quanto ao segundo turno, o que impossibilitou seu recepcionamento e,
consequentemente, o devido processamento/batimento pelo TSE, ainda mais quando cada turno é considerado uma eleição, embora a
prestação de contas seja única. O número de controle gerado nos documentos apresentados é inválido por não identificar uma prestação de
contas final completa relativa aos dois turnos, conforme é exigido do PT.
A utilização do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) do TSE é obrigatória.
Art. 57 - A elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio do SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na
internet.
Estando previsto, no art. 58, §§ 5 e 6, que, na hipótese da impossibilidade de recebimento, é necessária a correta reapresentação da
prestação de contas, sob pena de estas serem julgadas não prestadas.
Art. 58. A prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral em meio eletrônico, pela internet, na forma do art. 57 desta resolução.
...
§ 5º Na hipótese de prestação de contas na zona eleitoral, ausente o número de controle no extrato da prestação de contas, ou sendo
divergente daquele constante da base de dados da Justiça Eleitoral, o SPCE emitirá aviso com a informação de impossibilidade técnica de sua
recepção.
§ 6º Na hipótese do § 5º, é necessária a correta reapresentação da prestação de contas, sob pena de estas serem julgadas não
prestadas.
Restando impossibilitado o recebimento eletrônico dos documentos, inerte os responsáveis em corrigir a falha, corolário lógico e previsto
legalmente é a declaração das contas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art 58, §6º e art. 77, IV, "c", julgo não prestadas as contas do PT de Caçapava do Sul, relativas aos pleitos de 2018 e
determino (I) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e (II) suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal, enquanto perdurar a omissão (art. 83, II).
Ficam as partes intimadas com a publicação da presente decisão junto ao DEJERS (art. 226, CNJE).
Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Considerando a decisão monocrática, liminarmente proferida na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, que suspende
cautelarmente a suspensão de registro ou anotação de Diretórios quando julgadas as contas como não prestadas, fica suspensa a sansão
determinada no item I do presente dispositivo, até a análise do mérito e manutenção da decisão pelo plenário daquela Corte.
Comunique-se os Diretórios Estadual e Nacional.
Registre-se e, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 186/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-81.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSB - SANTANA DA BOA VISTA - 2016
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE SANTANA DA BOA VISTA (ADV(S) SILVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822)
RESPONSÁVEL(S) : DERLI OLIVEIRA DE MELO E MARILIA GARCIA FREITAS (ADV(S) SILVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822),
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSB
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas do PSB de Santana da Boa Vista do PSB, relativa ao exercício de 2016 entregue por pessoas que não mais
representam a agremiação partidária.
O expediente foi protocolado em 24/10/2017, com procuração outorgada em 09/10/2017 quando já encontrava-se expirada a validade da
executiva municipal de Santana da Boa Vista do PSB, conforme extrai-se da fl. 87, restando, portanto, nulos os documentos da prestação de
contas bem como a procuração dada para a advogada, uma vez que os signatários não eram mais representantes da agremiação partidária.
Intimado o Diretório Estadual do Partido para regularizar a situação bem como constituir defensor nos autos, manteve-se inerte.
Vieram os autos conclusos nos termos do §2º, art. 1º, da Res. TRE/RS nº. 239/12.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, os autos estão adequadamente instruídos e embora regulares as intimações realizadas para o partido corrigir a representação
junto aos autos, permaneceram inertes.
Não existem indícios de utilização de fundo partidário, fontes vedadas, recursos de origem desconhecida.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/2015 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
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A Resolução TRE/RS n. 239/2013, considerado o caráter jurisdicional ao exame da prestação de contas, determinou a obrigatoriedade de
constituição de advogado em processos de prestação de contas. Além disso, a referida Resolução ampara-se na Lei 8.906, de 4 de julho de
1994, que trata do Estatuto da Advocacia, o qual prevê, em seu artigo 5º, que O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do
mandato. Esta regulamentação foi necessária e busca assegurar a celeridade dos processos que envolvem a prestação de contas partidárias,
considerando que na Justiça Eleitoral não há previsão de mandato de procuração tácito e que, com a inclusão do § 6º ao art. 37 da Lei
9.096/95, as prestações de contas partidárias passaram a ter, por força de lei, caráter jurisdicional, e não mais administrativo, como se
entendia antes da edição da Lei n. 12.034/09 (TRE/RS PC 292-74.2012.6.21.0000, Rel. Des. Ingo Wolfgang Sarlet).
Ademais, a Res. TSE nº. 23.546/17 em seu o art. 43 (e seu respectivo correspondente junto a Res. TSE nº. 23.464/15), preve que todas as
intimações do órgão partidário e dos seus dirigentes devem ser realizadas na pessoa do seu advogado; devendo o Juiz, verificada a ausência
ou a irregularidade da representação processual do órgão partidário ou dos responsáveis, suspender o processo a qualquer tempo para
saneamento do defeito, determinanando a notificação dos responsáveis para constituírem, nos autos, patrono regularmente habilitado (art. 44).
Ainda o art 2º, caput, da Res. TRE/RS nº. 239/12 é expresso ao determinar que "as contas apresentadas sem a presença de advogado não
serão conhecidas e serão consideradas não prestadas".
O art. 28, § 5º da Res. TSE nº. 23464/15, determina que "na hipótese do § 4º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de
acordo com o período de atuação." sendo necessária a apresentação das contas, in casu, pelo Diretório Estadual do PSB, bem como a
regularização da representação processual.
Acórdão PC-28922, Recurso. Prestação de contas partidária. Diretório Estadual. Caráter jurisdicional. Art. 37, § 6º, da Lei n. 9.096/95.
Arrecadação e gastos de campanha. Eleições 2012. Não se conhece das contas quando apresentadas por pessoa sem capacidade
postulatória e sem posterior convalidação dos atos por representante habilitado. Aplicação da sanção de suspensão do recebimento das
quotas do Fundo Partidário pelo prazo de três meses. Contas consideradas como não prestadas. Não conhecimento.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art 2º da Res. TRE/RS nº. 239/12 e art. 46, IV, "a" e "b" da Res. TSE nº. 23.464/15, julgo NÃO PRESTADAS as
contas do PSB de Santana da Boa Vista do PSB, relativas ao exercício de 2016 e determino (I) a SUSPENSÃO do registro ou anotação da
agremiação partidária até a regularização da omissão, (II) a proibição do recebimento da cota do Fundo Partidário até a regularização da
omissão.
Considerando a decisão monocrática, proferida na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, que suspende cautelarmente
a suspensão de registro ou anotação de Diretórios quando julgadas as contas como não prestadas, fica suspensa a sansão determinada no
item I do presente dispositivo, até a análise do mérito e manutenção da decisão pelo planário daquela Corte.
Ficam as partes intimadas com a publicação da presente decisão junto ao DEJERS (art. 226, CNJE).
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Estadual e Nacional.
Registre-se e, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 187/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-49.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - CAÇAPAVA DO SUL - 2011
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PT - CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) BENHUR MACHADO-OAB 37.146)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDA TRINDADE DUTRA DE ALMEIDA E LUIS FERNANDO CORREA MAYORA (ADV(S) BENHUR MACHADOOAB 37.146), LIARA MARIA MACHADO MEDEIROS E JUVENTINO DUTRA SENA
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PT de Caçapava do Sul referente ao exercício de 2011, apresentada em
05/07/2016 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
Publicado edital de publicacação do balanço (fl. 19) não foram apresentadas impugnações.
O partido foi intimado para apresentar as peças faltantes (fl. 53), quedando-se inerte.
Em relatório conclusivo o examinador das contas manifestou-se pela declaração de contas não prestadas, uma vez que a documentação
apresentara seria insuficiente para análise das contas (fls. 58). No mesmo sentido de desaprovação a manifestação do Ministério Público
Eleitoral (fl. 61).
Notificados para manifestar-se sobre os apontamentos (fl. 64), as partes nada apresentaram.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, seguiu o rito processual das novas resoluções sobre contas partidárias (em especial a nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
O referido artigo (art. 65 da Res. TSE nº. 23.546/17), assim como o art. 65 da Res. TSE nº. 23.464/15 e o art. 67 da Res. TSE nº. 23.432/14,
foram explicitos ao asseverar que as disposições previstas nas novas resoluções não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores. Tem-se que o TSE já fixou o entendimento de que as alterações promovidas na Lei nº 9096/1995,
quando regras de direito material, aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios seguintes. (Prestação de Contas nº 97737,
Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/06/2016).
Quanto ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina que as doações e as contribuições de recursos
financeiros devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado, diretamente na conta do partido
político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º) onde conste identificado o CPF ou CNPJ do doador.
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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As despesas, conforme dita o art. 10, "devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado , à exceção
daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro,
observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.".
No caso em tela, conforme apontado nos relatórios elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PT de Caçapava do Sul não
realizou a comprovação da fonte dos recursos utilizados para pagamento das despesas realizadas (que sequer foram elencadas nas
contas) em desacordo com a resolução, seja pela ausência de correspondência do valor no extrato bancário ou pela apresentação de
outro meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos. O conjunto de irregularidades referentes a despesas
sem comprovação da origem dos recursos caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer a fiscalização dos
procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
A falta de emissão de recibos eleitorais referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer
a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos, ainda mais quando ausentes,
também, a identificação no extrato.
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional.3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A
impossibilidade de confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das
informações prestadas. 2. A arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede
a atuação fiscalizatória quanto à licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no
CPF dos doadores. Impossibilidade de identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no
período, justificando a aplicação da penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação
dos parâmetros fixados no § 3º do art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo
Partidário pelo prazo de quatro meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750,
ACÓRDÃO de 04/07/2018, Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo
119, Data 06/07/2018, Página 5 ).
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser
efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta
do partido político, admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do
respectivo recibo eleitoral, no prazo máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas
pelo tesoureiro do partido não substitui o recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato
bancário contendo a identificação de depósito como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo
prestador, o que impossibilita a efetiva fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode
ser identificada. A falta de identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente
recolhimento desses recursos pelo prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS, Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
Tais irregularidades foram agravadas pelo fato de sequer terem sido registradas na prestação de contas, senão pelo simple registro junto ao
livro diário.
A jurisprudência também é pacífica no sentido que a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são
vícios graves e relevantes, que impossibilitam o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. A falta de abertura de conta bancária para o registro da movimentação financeira e
da apresentação dos extratos bancários correspondentes inviabiliza a fiscalização e a transparência da contabilidade partidária.
Provimento negado. (TRE-RS - RE: 1819 FARROUPILHA - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018,
Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 115, Data 02/07/2018, Página 5)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de
abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar
a desaprovação das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406,
pressupõe que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve
apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e
exame da documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas
prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - RESPE: 215589 BRASÍLIA - DF, Relator: HENRIQUE
NEVES DA SILVA, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, Data 27/06/2016,
Página 101)
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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Em síntese, o partido recebeu 11 doações em especie, para despesas não comprovadas ou informadas, totalizando R$ 5.050,00, em
desacordo com a legislação, sem trânsito em conta bancária, e sem a devida comprovação da origem do recurso por documento
hábil, corolário lógico é a caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
Proc. Classe RE N. 2433 - Recurso Eleitoral - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Arrecadação de recursos em desacordo com o disposto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.432/14. Origem não
identificada.Recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 13 e art. 14, caput, da Resolução TSE n. 23.432/14. 2. O
descumprimento da formalidade poderia ser relevado caso o partido apresentasseprova confiável, e não listas produzidas
unilateralmente, com dados das contribuições e comprovantes de depósitos de cheques sem identificação, documentos que não
comprovam a origem dos recursos. 3. O valor absoluto da irregularidade e o percentual de impacto nas contas de 25,2% possibilitam a
aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para reduzir para três meses o prazo de suspensão do repasse de quotas
do Fundo Partidário. 4. Provimento parcial. Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEITAS ORIUNDAS DE FONTES VEDADAS. SIGNIFICATIVO PERCENTUAL DAS
IRREGULARIDADES. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANTIDO O
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REDUZIDOS O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E A MULTA
INCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Recebimento de recursos de origem não identificada, realizado por meio do CNPJ do próprio partido
e sem a devida identificação do CPF do doador originário, contrariando o art. 7º, caput, e 8º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A
jurisprudência exige que a comprovação da origem dos recursos seja realizada por registros bancários, não bastando a mera
declaração consignada em documento de uso interno pela agremiação. Falha grave que impede a fiscalização e prejudica a
transparência das informações contábeis. 2. Constatado recebimento de doações provenientes de pessoa física detentora de cargo
demissível ad nutum do executivo municipal à época, enquadrada como fonte vedada de recursos. Incontroverso que os cargos comissionados
ocupados pelos doadores ao tempo das liberalidades inserem-se no conceito de autoridade pública previsto no art. 31, inc. II, da Lei n.
9096/95, com a redação vigente ao tempo dos fatos, conforme regulamentação insculpida no art. 12, inc. IV e § 1°, da Resolução TSE n.
23.464/15. O prestador alega que a falha foi corrigida mediante restituição espontânea das quantias irregulares aos doadores originários. Na
hipótese, as providências ultrapassaram o prazo previsto na norma aplicável à espécie, incidindo a regra do art. 14, § 1º, da Resolução TSE n.
23.464/15, consoante a qual os recursos provenientes de fontes vedadas e não restituídos aos doadores até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A cifra das irregularidades representa 42,2% dos recursos
arrecadados, tornando inviável a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do significativo percentual e valor
absoluto das irregularidades. 4. Sancionamento. Mantido o recolhimento ao Tesouro Nacional. Reduzidos o período de suspensão do Fundo
Partidário para um mês e o patamar da multa incidente para 8% da quantia irregular. 5. Parcial provimento.
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período de 03 (três) meses, penalidade estendida até o
recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça
Eleitoral (art. 28, I). Imperiosa, também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular e a
desaprovação das contas, considerando se tratar de valores expressivos, correspondem à quase totalidade do movimentado pelo órgão
partidário.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PT de Caçapava do Sul, relativas ao exercício de 2011 e
determino (I) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 12 (doze) meses, nos
termos do art. 28, II, da Resolução TSE 21.841/2004; (II) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente,
consistente em R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais). Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, § 1º).
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão
regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para que (I) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Resolução TSE n. 23546/17; (II) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas
a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da
Res. TSE nº. 23.546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 61) e remessa dos autos ao TRE para prosseguimento
da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 188/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-34.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - CAÇAPAVA DO SUL - 2012
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) BENHUR MACHADO-OAB 37.146)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDO CORREA MAYORA E FERNANDA TRINDADE DUTRA DE ALMEIDA (ADV(S) BENHUR MACHADOOAB 37.146), JUVENTINO DUTRA SENA E LIARA MARIA MACHADO MEDEIROS
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
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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Cuida-se de processo de prestação de contas do PT de Caçapava do Sul referente ao exercício de 2012, apresentada em
05/07/2016 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
Publicado edital de publicacação do balanço (fl. 18) não foram apresentadas impugnações.
O partido foi intimado para apresentar as peças faltantes (fl. 50), quedando-se inerte.
Em relatório conclusivo o examinador das contas manifestou-se pela declaração de contas não prestadas, uma vez que a documentação
apresentara seria insuficiente para análise das contas (fls. 55). No mesmo sentido de desaprovação a manifestação do Ministério Público
Eleitoral (fl. 58).
Notificados para manifestar-se sobre os apontamentos (fl. 60), as partes nada apresentaram.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, seguiu o rito processual das novas resoluções sobre contas partidárias (em especial a nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
O referido artigo (art. 65 da Res. TSE nº. 23.546/17), assim como o art. 65 da Res. TSE nº. 23.464/15 e o art. 67 da Res. TSE nº. 23.432/14,
foram explicitos ao asseverar que as disposições previstas nas novas resoluções não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores. Tem-se que o TSE já fixou o entendimento de que as alterações promovidas na Lei nº 9096/1995,
quando regras de direito material, aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios seguintes. (Prestação de Contas nº 97737,
Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/06/2016).
Quanto ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina que as doações e as contribuições de recursos financeiros
devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado, diretamente na conta do partido político (Lei nº
9.096/95, art. 39, § 3º) onde conste identificado o CPF ou CNPJ do doador.
As despesas, conforme dita o art. 10, "devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado , à exceção
daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro,
observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.".
No caso em tela, conforme apontado nos relatórios elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PT de Caçapava do Sul não
realizou a comprovação da fonte dos recursos utilizados para pagamento das despesas realizadas (que sequer foram elencadas nas
contas) em desacordo com a resolução, seja pela ausência de correspondência do valor no extrato bancário ou pela apresentação de outro
meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos. O conjunto de irregularidades referentes a despesas sem
comprovação da origem dos recursos caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer a fiscalização dos procedimentos
contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
A falta de emissão de recibos eleitorais referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer
a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos, ainda mais quando ausentes,
também, a identificação no extrato.
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional.3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A
impossibilidade de confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das
informações prestadas. 2. A arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede
a atuação fiscalizatória quanto à licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no
CPF dos doadores. Impossibilidade de identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no
período, justificando a aplicação da penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação
dos parâmetros fixados no § 3º do art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo
Partidário pelo prazo de quatro meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750,
ACÓRDÃO de 04/07/2018, Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo
119, Data 06/07/2018, Página 5 ).
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser
efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta
do partido político, admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do
respectivo recibo eleitoral, no prazo máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas
pelo tesoureiro do partido não substitui o recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato
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bancário contendo a identificação de depósito como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo
prestador, o que impossibilita a efetiva fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode
ser identificada. A falta de identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente
recolhimento desses recursos pelo prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS, Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
Tais irregularidades foram agravadas pelo fato de sequer terem sido registradas na prestação de contas, senão pelo simple registro junto ao
livro diário.
A jurisprudência também é pacífica no sentido que a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são
vícios graves e relevantes, que impossibilitam o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. A falta de abertura de conta bancária para o registro da movimentação financeira e da
apresentação dos extratos bancários correspondentes inviabiliza a fiscalização e a transparência da contabilidade partidária.
Provimento negado. (TRE-RS - RE: 1819 FARROUPILHA - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018,
Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 115, Data 02/07/2018, Página 5)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura
de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a
desaprovação das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406,
pressupõe que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve
apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e
exame da documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas
prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - RESPE: 215589 BRASÍLIA - DF, Relator: HENRIQUE
NEVES DA SILVA, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, Data 27/06/2016,
Página 101)
Em síntese, o partido recebeu 10 doações em especie, para despesas não comprovadas ou informadas, totalizando R$ 4.948,23, em
desacordo com a legislação, sem trânsito em conta bancária, e sem a devida comprovação da origem do recurso por documento hábil,
corolário lógico é a caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
Proc. Classe RE N. 2433 - Recurso Eleitoral - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Arrecadação de recursos em desacordo com o disposto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.432/14. Origem não
identificada.Recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 13 e art. 14, caput, da Resolução TSE n. 23.432/14. 2. O
descumprimento da formalidade poderia ser relevado caso o partido apresentasseprova confiável, e não listas produzidas
unilateralmente, com dados das contribuições e comprovantes de depósitos de cheques sem identificação, documentos que não
comprovam a origem dos recursos. 3. O valor absoluto da irregularidade e o percentual de impacto nas contas de 25,2% possibilitam
a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para reduzir para três meses o prazo de suspensão do repasse
de quotas do Fundo Partidário. 4. Provimento parcial. Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEITAS ORIUNDAS DE FONTES VEDADAS. SIGNIFICATIVO PERCENTUAL DAS
IRREGULARIDADES. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANTIDO O
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REDUZIDOS O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E A MULTA
INCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Recebimento de recursos de origem não identificada, realizado por meio do CNPJ do próprio partido
e sem a devida identificação do CPF do doador originário, contrariando o art. 7º, caput, e 8º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A
jurisprudência exige que a comprovação da origem dos recursos seja realizada por registros bancários, não bastando a mera
declaração consignada em documento de uso interno pela agremiação. Falha grave que impede a fiscalização e prejudica a
transparência das informações contábeis. 2. Constatado recebimento de doações provenientes de pessoa física detentora de cargo
demissível ad nutum do executivo municipal à época, enquadrada como fonte vedada de recursos. Incontroverso que os cargos comissionados
ocupados pelos doadores ao tempo das liberalidades inserem-se no conceito de autoridade pública previsto no art. 31, inc. II, da Lei n.
9096/95, com a redação vigente ao tempo dos fatos, conforme regulamentação insculpida no art. 12, inc. IV e § 1°, da Resolução TSE n.
23.464/15. O prestador alega que a falha foi corrigida mediante restituição espontânea das quantias irregulares aos doadores originários. Na
hipótese, as providências ultrapassaram o prazo previsto na norma aplicável à espécie, incidindo a regra do art. 14, § 1º, da Resolução TSE n.
23.464/15, consoante a qual os recursos provenientes de fontes vedadas e não restituídos aos doadores até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A cifra das irregularidades representa 42,2% dos recursos
arrecadados, tornando inviável a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do significativo percentual e valor
absoluto das irregularidades. 4. Sancionamento. Mantido o recolhimento ao Tesouro Nacional. Reduzidos o período de suspensão do Fundo
Partidário para um mês e o patamar da multa incidente para 8% da quantia irregular. 5. Parcial provimento.
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período de 03 (três) meses, penalidade estendida até o
recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça
Eleitoral (art. 28, I). Imperiosa, também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular e a
desaprovação das contas, considerando se tratar de valores expressivos, correspondem à quase totalidade do movimentado pelo órgão
partidário.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PT de Caçapava do Sul, relativas ao exercício de 2012 e
determino (I) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 12 (doze) meses, nos
termos do art. 28, II, da Resolução TSE 21.841/2004; (II) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente,
consistente em R$ 4.948,23 (quatro mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos). Tal valor deverá ser atualizado
monetariamente e acrescido de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, § 1º).
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão
regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para que (I) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Resolução TSE n. 23546/17; (II) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas
a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo
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máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da
Res. TSE nº. 23.546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 61) e remessa dos autos ao TRE para prosseguimento
da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 189/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-64.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - CAÇAPAVA DO SUL - 2010
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PT -PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) BENHUR MACHADO-OAB 37.146)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDO CORREA MAYORA E FERNANDA TRINDADE DUTRA DE ALMEIDA (ADV(S) BENHUR MACHADOOAB 37.146), JOSÉ IVAN MENEZES SOARES, JUVENTINO DUTRA SENA, ANTÔNIO CELÇO SILVEIRA RODRIGUES, JOAQUIM DE
JESUS DUTRA DE ALMEIDA E LIARA MARIA MACHADO MEDEIROS
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PT de Caçapava do Sul referente ao exercício de 2010, apresentada em
05/07/2016 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
Publicado edital de publicacação do balanço (fl. 20) não foram apresentadas impugnações.
O partido foi intimado para apresentar as peças faltantes (fl. 63), quedando-se inerte.
Em relatório conclusivo o examinador das contas manifestou-se pela declaração de contas não prestadas, uma vez que a documentação
apresentara seria insuficiente para análise das contas (fls. 68). No mesmo sentido de desaprovação a manifestação do Ministério Público
Eleitoral (fl. 71).
Notificados para manifestar-se sobre os apontamentos (fl. 74), as partes nada apresentaram.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, seguiu o rito processual das novas resoluções sobre contas partidárias (em especial a nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
O referido artigo (art. 65 da Res. TSE nº. 23.546/17), assim como o art. 65 da Res. TSE nº. 23.464/15 e o art. 67 da Res. TSE nº. 23.432/14,
foram explicitos ao asseverar que as disposições previstas nas novas resoluções não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores. Tem-se que o TSE já fixou o entendimento de que as alterações promovidas na Lei nº 9096/1995,
quando regras de direito material, aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios seguintes. (Prestação de Contas nº 97737,
Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/06/2016).
Quanto ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina que as doações e as contribuições de recursos financeiros
devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado, diretamente na conta do partido político (Lei
nº 9.096/95, art. 39, § 3º) onde conste identificado o CPF ou CNPJ do doador.
As despesas, conforme dita o art. 10, "devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas
cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado,
em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.".
No caso em tela, conforme apontado nos relatórios elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PT de Caçapava do Sul
não realizou a comprovação da fonte dos recursos utilizados para pagamento das despesas realizadas (que sequer foram elencadas
nas contas) em desacordo com a resolução, seja pela ausência de correspondência do valor no extrato bancário ou pela
apresentação de outro meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos. O conjunto de irregularidades
referentes a despesas sem comprovação da origem dos recursos caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer a
fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
A falta de emissão de recibos eleitorais referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer
a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos, ainda mais quando ausentes,
também, a identificação no extrato.
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional.3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
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DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A
impossibilidade de confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das
informações prestadas. 2. A arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede
a atuação fiscalizatória quanto à licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição
no CPF dos doadores. Impossibilidade de identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no
período, justificando a aplicação da penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação
dos parâmetros fixados no § 3º do art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo
Partidário pelo prazo de quatro meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750,
ACÓRDÃO de 04/07/2018, Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo
119, Data 06/07/2018, Página 5 ).
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser
efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta
do partido político, admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do
respectivo recibo eleitoral, no prazo máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas
pelo tesoureiro do partido não substitui o recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato
bancário contendo a identificação de depósito como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo
prestador, o que impossibilita a efetiva fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode
ser identificada. A falta de identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente
recolhimento desses recursos pelo prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS, Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
Tais irregularidades foram agravadas pelo fato de sequer terem sido registradas na prestação de contas, senão pelo simple registro junto ao
livro diário.
A jurisprudência também é pacífica no sentido que a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são
vícios graves e relevantes, que impossibilitam o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. A falta de abertura de conta bancária para o registro da movimentação financeira e
da apresentação dos extratos bancários correspondentes inviabiliza a fiscalização e a transparência da contabilidade partidária.
Provimento negado. (TRE-RS - RE: 1819 FARROUPILHA - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018,
Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 115, Data 02/07/2018, Página 5)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura
de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a
desaprovação das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406,
pressupõe que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve
apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das
contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar
as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - RESPE: 215589 BRASÍLIA - DF, Relator:
HENRIQUE NEVES DA SILVA, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, Data
27/06/2016, Página 101)
Em síntese, o partido recebeu 6 doações em especie, para despesas não comprovadas ou informadas, totalizando R$ R$ 7.959,80, em
desacordo com a legislação, sem trânsito em conta bancária, e sem a devida comprovação da origem do recurso por documento
hábil, corolário lógico é a caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
Proc. Classe RE N. 2433 - Recurso Eleitoral - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Arrecadação de recursos em desacordo com o disposto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.432/14. Origem não
identificada.Recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 13 e art. 14, caput, da Resolução TSE n. 23.432/14. 2. O descumprimento
da formalidade poderia ser relevado caso o partido apresentasseprova confiável, e não listas produzidas unilateralmente, com dados
das contribuições e comprovantes de depósitos de cheques sem identificação, documentos que não comprovam a origem dos
recursos. 3. O valor absoluto da irregularidade e o percentual de impacto nas contas de 25,2% possibilitam a aplicação dos postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade para reduzir para três meses o prazo de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário. 4.
Provimento parcial. Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEITAS ORIUNDAS DE FONTES VEDADAS. SIGNIFICATIVO PERCENTUAL DAS
IRREGULARIDADES. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANTIDO O
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REDUZIDOS O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E A MULTA
INCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Recebimento de recursos de origem não identificada, realizado por meio do CNPJ do próprio partido
e sem a devida identificação do CPF do doador originário, contrariando o art. 7º, caput, e 8º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A
jurisprudência exige que a comprovação da origem dos recursos seja realizada por registros bancários, não bastando a mera
declaração consignada em documento de uso interno pela agremiação. Falha grave que impede a fiscalização e prejudica a
transparência das informações contábeis. 2. Constatado recebimento de doações provenientes de pessoa física detentora de cargo
demissível ad nutum do executivo municipal à época, enquadrada como fonte vedada de recursos. Incontroverso que os cargos comissionados
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ocupados pelos doadores ao tempo das liberalidades inserem-se no conceito de autoridade pública previsto no art. 31, inc. II, da Lei n.
9096/95, com a redação vigente ao tempo dos fatos, conforme regulamentação insculpida no art. 12, inc. IV e § 1°, da Resolução TSE n.
23.464/15. O prestador alega que a falha foi corrigida mediante restituição espontânea das quantias irregulares aos doadores originários. Na
hipótese, as providências ultrapassaram o prazo previsto na norma aplicável à espécie, incidindo a regra do art. 14, § 1º, da Resolução TSE n.
23.464/15, consoante a qual os recursos provenientes de fontes vedadas e não restituídos aos doadores até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A cifra das irregularidades representa 42,2% dos recursos
arrecadados, tornando inviável a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do significativo percentual e valor
absoluto das irregularidades. 4. Sancionamento. Mantido o recolhimento ao Tesouro Nacional. Reduzidos o período de suspensão do Fundo
Partidário para um mês e o patamar da multa incidente para 8% da quantia irregular. 5. Parcial provimento.
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período de 03 (três) meses, penalidade estendida até o
recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça
Eleitoral (art. 28, I). Imperiosa, também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular e a
desaprovação das contas, considerando se tratar de valores expressivos, correspondem à quase totalidade do movimentado pelo órgão
partidário.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PT de Caçapava do Sul, relativas ao exercício de 2010 e
determino (I) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 12 (doze) meses, nos
termos do art. 28, II, da Resolução TSE 21.841/2004; (II) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente,
consistente em R$ 7.959,80 (sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Tal valor deverá ser atualizado monetariamente
e acrescido de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, § 1º).
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão
regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para que (I) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Resolução TSE n. 23546/17; (II) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas
a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da
Res. TSE nº. 23.546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 61) e remessa dos autos ao TRE para prosseguimento
da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 190/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-41.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - CAÇAPAVA DO SUL - 2014
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) BENHUR MACHADO-OAB 37.146)
RESPONSÁVEL(S) : ZAURI TIARAJU FERREIRA DE CASTRO (ADV(S) BENHUR MACHADO-OAB 37.146), LIARA MARIA MACHADO
MEDEIROS (ADV(S) ANDREIA MILITZ DE CASTRO TURNA-OAB 56748)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PT de Caçapava do Sul referente ao exercício de 2014, apresentada em
15/06/2015 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado e não foram
apresentadas impugnações.
Foi trazido aos autos pelo examinador, o relatório preliminar, com pedido de diligências em razão da ausência de peças (art. 34, §3º da Res.
TSE nº. 23.546/17).
Notificadas do apontamento, as partes preferiram o silêncio.
Emitido parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Não foram apresentados memoriais finais.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº. 23.546/17) e quanto
ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/15 (art. 65, I da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por
tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio do tempus regit actum,
nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se, após diligências, que os documentos apresentados (ainda que parcialmente) e a
escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas
determinações legais.
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Os apontamentos, de caráter meramente material, referentes a não entrega de algumas peças contábeis, que não impediram a análise das
contas, não possuem gravidade para gerar uma desaprovação uma vez que tratam-se somente de movimentações estimadas, merecendo as
contas tão somente o registro de ressalvas, nos termos do parecer conclusivo e promoção ministerial.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas do PT de Caçapava do
Sul, referentes ao exercício 2014.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Publico Eleitoral para ciência da decisão.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 05 de julho de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 161/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-73.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77751)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIS RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD E VIVIANE SOARES OLIVEIRA (ADV(S) OSCAR STREB
SARTÓRIO-OAB 77751)
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CACHOEIRA DO SUL/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 19v.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 21-25), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor
da declaração apresentada, opinando pela regularidade da declaração de ausência apresentada e aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 28).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira e a emissão de recibos de doação no exercício financeiro. O partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CACHOEIRA DO
SUL/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 03 de julho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 162/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-66.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) BRUNO BORCHHARDT
MULLER-OAB 77762)
RESPONSÁVEL(S) : RAMIRES TIAGO LAUXEN E MARCIO RODRIGO DA SILVA TREICHEL (ADV(S) BRUNO BORCHHARDT MULLEROAB 77762)
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB - CACHOEIRA DO SUL/RS.
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Regularizada a representação dos responsáveis financeiros, foi publicado edital.
Não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 13v.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 14-19), foi emitido parecer informando que detectada pequena movimentação financeira na
conta mantida pela agremiação partidária.
Opinou-se, ainda assim, pela regularidade da declaração apresentada e pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral teve vista dos autos e opinou pela aprovação das contas (fls. 22).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, não
condiz com a movimentação do extrato da conta bancária mantida pelo partido.
O art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 dispõe a respeito da apresentação das contas pelos órgãos partidários municipais, que não
tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro:
Art. 28.
[...]
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
Houve simplificação do regramento. Tal ocorre apenas quando tratar-se de contabilidade de órgãos partidários municipais e inexistência de
movimentação de recursos.
O art. 45, inc. VIII, "c", e o art. 46, inc. III, "c", disciplinam as consequências aplicáveis no caso de a declaração apresentada pelo partido não
corresponder à realidade:
Art. 45.
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
[...]
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis
ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46, e a disponibilização do processo ao MPE para apuração da prática de crime
eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do CE.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[...]
III – pela desaprovação, quando: [...]
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não corresponde à verdade;
Embora a consequência pelo descumprimento dos requisitos seja considerada falta grave, penalizada com o juízo de desaprovação das
contas, no caso dos autos, conforme parecer técnico, os recursos financeiros na conta bancária da agremiação, no total de R$ 0,12 (doze
centavos), corresponde a verbas inexpressivas, arrecadadas (mês a mês) por efeito de juros.
De fato, a quantia é insignificante e o extrato da fl. 15, apresentado pela unidade técnica, atesta a origem dos recursos.
Por isso, pondero que as circunstâncias do caso admitem, mediante a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, que
as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastando-se o juízo de desaprovação da contabilidade.
Nesse sentido:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2016. DESAPROVAÇÃO. AFASTADA A
PRELIMINAR DECERCEAMENTO DE DEFESA.
JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO
EM
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. EQUÍVOCO ATRIBUÍDO AO PRESTADOR. DIREITO DE DEFESA NÃO
VIOLADO. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FATO INVERÍDICO. TRÂNSITO DE
RECURSOS NA CONTA BANCÁRIA. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
Afastada prefacial. Suposto cerceamento do direito de defesa, por não ter sido juntada aos autos manifestação apresentada no curso da
instrução processual. Evidenciado o protocolo na prestação de contas eleitoral, e não na presente, de exercício financeiro. Configurado o
equívoco do prestador na indicação do número do processo e em relação ao conteúdo da manifestação. O aproveitamento da defesa, para
ambos os processos, dependeria da sua apresentação de forma individualizada para cada feito, o que não ocorreu.
Declaração de ausência de movimentação financeira. Fato divergente da realidade, haja vista o registro, pela unidade
técnica, de trânsito de recursos na conta bancária do partido. Valor irrisório. Caracterizada a veracidade das informações prestadas
quanto à origem das verbas, com a devida indicação do número do CPF/CNPJ do contribuinte. Aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a ensejar a aprovação das contas com ressalvas.
Provimento parcial.
(RE - 5065. URUGUAIANA - RS. Relator LUCIANO ANDRÉ LOSEKANN. Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo
208, Data 16/11/2018, Página 10) (grifei)
Isso posto, APROVO, com ressalvas, a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB - CACHOEIRA DO SUL/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos
termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 03 de julho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 163/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-96.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Branco
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE CERRO BRANCO (ADV(S) SÉRGIO JUAREZ ZÜGE-OAB 81810)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO VILNEI TRINDADE UNFER E DOUGLAS JOSUÉ DOS SANTOS (ADV(S) SÉRGIO JUAREZ ZÜGE-OAB 81810)
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB CERRO BRANCO/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 10v.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 11-15), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor
da declaração apresentada, opinando pela regularidade da declaração de ausência apresentada e aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira e a emissão de recibos de doação no exercício financeiro. O partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - CERRO BRANCO/
RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 03 de julho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 164/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-14.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Branco
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CERRO BRANCO (ADV(S) SÉRGIO JUAREZ ZÜGE-OAB 81810)
RESPONSÁVEL(S) : EMIR EMILIO LANGE E CLÉVERTON SEIBERT LAWALL (ADV(S) SÉRGIO JUAREZ ZÜGE-OAB 81810)
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT CERRO BRANCO/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 10v.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 11-15), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor
da declaração apresentada, opinando pela regularidade da declaração de ausência apresentada e aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira e a emissão de recibos de doação no exercício financeiro. O partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
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Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - CERRO
BRANCO/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 03 de julho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 165/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-81.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Branco
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE CERRO BRANCO (ADV(S) SÉRGIO JUAREZ ZÜGE-OAB 81810)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI MATIAS E JANETE MACHADO (ADV(S) SÉRGIO JUAREZ ZÜGE-OAB 81810)
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD CERRO BRANCO/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 10v.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 11-15), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor
da declaração apresentada, opinando pela regularidade da declaração de ausência apresentada e aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira e a emissão de recibos de doação no exercício financeiro. O partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - CERRO BRANCO/RS,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 03 de julho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 193/2019 - 15ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 20-88.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de CARAZINHO (ADVS. WILSON ANTONIO MOREIRA OAB/RS 50.304)
RESPONSÁVEIS: WILSON ANTÔNIO MOREIRA e OCIEL POLES RIBEIRO (ADVS. WILSON ANTONIO MOREIRA OAB/RS 50.304)
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral Substituta da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima
mencionados intimados para se manifestar sobre o exame de contas no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do despacho da fl. 47.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 194/2019 - 15ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 21-73.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA – PP de CARAZINHO (ADVS. GIOVANA CECCONELLO OAB/RS 70.453 e MATEUS FONTANA
CASALI OAB/RS 75.302)
RESPONSÁVEIS: DANIEL WEBER e LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA(ADVS. GIOVANA CECCONELLO OAB/RS 70.453 e MATEUS
FONTANA CASALI OAB/RS 75.302)
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral Substituta da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima
mencionados intimados para se manifestar sobre o exame de contas no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do despacho da fl. 139.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 195/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-28.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Planalto
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) RAFAEL PAULO KUMMER-OAB 76.553)
RESPONSÁVEL(S) : LARRI AFONSO BANGEMANN E SUZANA ORBACH (ADV(S) RAFAEL PAULO KUMMER-OAB 76553)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO/RS.
A agremiação apresentou, em 28/04/2019, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza.
Publicado o Edital n. 28/2019 no DEJERS (fl.13), não houve impugnações (fl.16).
Expedida manifestação, pela unidade técnica, nos moldes do art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.22), certificando a inexistência
de conta-corrente, de extratos bancários e de recibos eleitorais emitidos, bem como ausência de recursos recebidos do fundo partidário.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl.25).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - SANTO ANTÔNIO DO
PLANALTO/RS, por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada tempestivamente pelo partido e instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Diante da ausência de impugnação, bem como pela manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral acerca da regularidade das contas,
impõe-se considerar, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, com fundamento no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais disposições legais e regulamentares pertinentes,
DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO da declaração, considerando, para todos os efeitos, prestadas e APROVADAS as contas
apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO/RS.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se no SICO e arquivem-se com baixa.
Carazinho, 08 de julho de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 196/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 85-20.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) WILSON ANTONIO MOREIRA-OAB 50304)
RESPONSÁVEL(S) : WILSON ANTONIO MOREIRA E OCIEL POLES RIBEIRO (ADV(S) WILSON ANTONIO MOREIRA-OAB 50304)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Carazinho/RS.
Inicialmente, diante da informação da omissão da agremiação partidária quanto à apresentação das contas relativas às eleições - 1º e 2º
turnos de 2018 - foram determinadas as providências previstas no art. 52, §6º da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
Intimada, a agremiação apresentou as contas (fls. 13 - 20) juntando posteriormente os instrumentos de mandato (fls. 24 - 26).
Publicado o edital n.º 21/2019 (fl. 32), não houve impugnação (fl. 33-v).
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Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 37). Regularmente intimada, a
agremiação não manifestou-se (fls. 39-v).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fl. 40) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer opinando pela desaprovação das contas (fl. 43).
Intimado novamente acerca do parecer conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral, o partido novamente silenciou (fl. 45-v).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
Ainda, nos termos do artigo 10 e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito este, não cumprido pela
agremiação partidária.
A ausência da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da Res. TSE n.
23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos compreendendo
todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. Diante da ausência da abertura da conta bancária
não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma vez que inexiste instrumento apto a realizar o
controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Inviabilizada, portanto, a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das
contas.
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a
prestação de contas do partido.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Carazinho/RS referente às
Eleições Gerais 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res. -TSE n.º 23.553/2017.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Carazinho, 08 de julho de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 190/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 104-26.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES GERAIS – 2018
PROCEDÊNCIA: Coqueiros do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV. ANDERSON LUIS DO AMARAL – OAB/RS 23.841, ANDERSON LUIS DOS
AMARAL JR – OAB/RS 101.620 e RAQUEL ROCHA – OAB/RS 97.750)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar acerca do Parecer Técnico Conclusivo de fl. 39, nos termos dos art. 75, da Res. - TSE nº 23.553/2017, e ainda do Parecer
do Ministério Público Eleitoral de fl. 42, para manifestação no prazo de 3 (três) dias.
Andréa Ferretto Richter
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 191/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 56-67.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2017
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de CARAZINHO (ADVS. WILSON ANTONIO MOREIRA OAB/RS 50.304)
RESPONSÁVEIS: WILSON ANTÔNIO MOREIRA e OCIEL POLES RIBEIRO (ADVS. WILSON ANTONIO MOREIRA OAB/RS 50.304)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar sobre o parecer conclusivo no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do despacho da fl. 89.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 192/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 89-57.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES GERAIS – 2018
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV. JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO – OAB/RS 79.887 e
JORDANA MULLER – OAB/RS 111.085)
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RESPONSÁVEIS: JOSÉ IVAN MARQUES LARA (ADV. JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO – OAB/RS 79.887 e JORDANA
MULLER – OAB/RS 111.085) e JULIO CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA (ADV. JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO – OAB/RS
79.887, JORDANA MULLER – OAB/RS 111.085 e NORTON LORENZI – OAB/RS 83.309)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar acerca do Parecer Técnico Conclusivo de fl. 58, nos termos dos art. 75, da Res. - TSE nº 23.553/2017, e ainda do Parecer
do Ministério Público Eleitoral de fl. 61, para manifestação no prazo de 3 (três) dias.
Andréa Ferretto Richter
Chefe do Cartório da 15ªZE.

18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-42.2019.6.21.0018
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MARCELO ANTÔNIO FONTOURA IRIGARAY-OAB 33.728)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ EDISON MARTINS MAMBRUM, JOSÉ VALTAIR BUENO DOS SANTOS E FERNANDA ANTUNES REZENA
(ADV(S) MARCELO ANTÔNIO FONTOURA IRIGARAY-OAB 33.728)
Ao Partido Político e responsáveis:
“Vistos.
A agremiação realizou a regularização processual dos autos, em continuidade o procurador constituído peticionou requerendo o recebimento
dos documentos apresentados, requerendo prazo para juntada dos documentos faltantes (f.33-71) e, em momento posterior promoveu a
reivindicação de intimação pessoal por meio de notificação pessoal ao presidente do partido político (f. 72).
Cabe salientar que a Resolução TSE n.º 23.546/17 aponta no seu art. 29 a relação de documentos de apresentação obrigatória, dentre os
quais não se encontra o relatório de Movimento de Caixa indicado no item 4 da petição f.33.
Em contrapartida, verifico a ausência do Balanço Patrimonial dentre a enumeração elencada no item 3 da já referida manifestação da
agremiação partidária, tal peça - que assim como a Demonstração do Resultado do Exercício, deve ser elaborada com base no sistema
contábil do partido político, observada a legislação societária e normas contábeis pertinentes, além das normas afetas à Secretaria de Receita
Federal no que se refere ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped contábil) – é de essencial importância pois permite a todos que dela
tiverem acesso sua analise e eventual impugnação
Assim, em que pese não seja o momento processual devido defiro parcialmente o pedido do requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias
junte o Balanço Patrimonial, outros documentos deverão seguir os trâmites determinados pelo §1º do art. 34. De outra parte, indefiro o pedido
de notificação pessoal ao presidente do partido por contrariedade à disposição expressa no art. 43 da Resolução TSE n.º 23.546/17 que prevê
recair a intimação sobre o advogado constituído.
Dom Pedrito, 04 de julho de 2019
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE”

20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 182/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO Nº: 7-74.2019.6.21.0020 - PROTOCOLO Nº: 836/2019 - ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018 - PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA - PSB - ITATIBA DO SUL - ADVOGADO: LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH (OAB/RS 89.752)
Em seguida, proceda-se ao exame preliminar das contas para averiguar a presença dos documentos exigidos e, verificada a existência de
falhas, intime-se o partido para que complemente a documentação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, § 2º, da Resolução TSE n.
23.553/2017.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral da 20ª Z.E.
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o partido acima
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias:
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de contas entregue em 10/06/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
É dever do partido abrir conta bancária específica e a ausência dela impede a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral,
contrariando o que dispõem os artigos 10º, § 1º, inciso II e 56, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Registra-se que, caso seja necessária a alteração das peças, deve o partido efetuar novo envio do arquivo da prestação de contas pela
Internet, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem
como apresentar extrato da prestação de contas devidamente assinado, acompanhado de justificativa, nos termos do artigo 74 da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
É o relatório.
Erechim, 08 de julho de 2019.
MARIANA PETRY - Técnica Judiciária da 20ª ZE
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23ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 38/2019
O Excelentíssimo Senhor GUILHERME EUGÊNIO MAFFASSIOLI CORRÊA , Juiz Eleitoral da 23ª Zona – Ijuí, Circunscrição 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 Rua Tiradentes, 668, sala 01,
em Ijuí, que foi apresentado, neste Cartório Eleitoral, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do inciso I do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/17, declaração de ausência de movimentação de recursos – Exercício 2017, dos diretórios municipais relacionados abaixo.
OBJETO: Publicidade de declaração de ausência de movimentação de recursos – Exercício 2018 e responsáveis, dos seguintes partidos
políticos:
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB de Nova Ramada.
Responsáveis – FRANCISCO FERNANDO KOLLER E MARCI ROSANE STUDT
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Ijuí RS, 27 de junho de 2019.
Eu, Valdeci Vanderlei da Cunha, Chefe do Cartório da 23ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 39/2019
O Excelentíssimo Senhor GUILHERME EUGÊNIO MAFFASSIOLI CORRÊA , Juiz Eleitoral da 23ª Zona – Ijuí, Circunscrição 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 Rua Tiradentes, 668, sala 01,
em Ijuí, que foi apresentado, neste Cartório Eleitoral, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do inciso I do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/17, declaração de ausência de movimentação de recursos – Exercício 2017, dos diretórios municipais relacionados abaixo.
OBJETO: Publicidade de declaração de ausência de movimentação de recursos – Exercício 2018 e responsáveis, dos seguintes partidos
políticos:
DEMOCRATAS – DEM de Coronel Barros.
Responsáveis – CARLOS ADELAR BRENDLER E ANTONIO ADELAR MENEGHINI
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Ijuí RS, 01 de julho de 2019.
Eu, Valdeci Vanderlei da Cunha, Chefe do Cartório da 23ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA,
Juiz Eleitoral.

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 196/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 18-67.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018- COM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC de Novo Barreiro
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Responsável: VALDECIR DA SILVA ALVARENGA, PRESIDENTE
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Responsável: ARNO RODRIGUES DO NASCIMENTO, TESOUREIRO
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Palmeira das Missões, 5 de julho de 2019.
Às partes, intimação acerca do exame preliminar.
“(…)
Transcorridos os prazos supra, verifique a unidade técnica se todas as peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas,
intimando-se, em caso de eventual ausência de documentos, o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação
no prazo de 20 (vinte) dias.
(...)
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Palmeira das Missões, 24 de abril de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos1 e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.464/15) – ausente extrato da conta 61118570;
2. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
3. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015).
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Palmeira das Missões, 5 de julho de 2019.
Daniel Osowski, Analista Judiciário.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 197/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 27-29.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
Partes
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Palmeira das Missões
Defensor constituído: MÁRIO PEDRO KASPER (OAB/RS 9.782)
Responsável: JOÃO MARCELO KASPER, Presidente
Defensor constituído: MÁRIO PEDRO KASPER (OAB/RS 9.782)
Responsável: CLEONICE DA SILVA VIEIRA, Tesoureiro
Defensor constituído: MÁRIO PEDRO KASPER (OAB/RS 9.782)
Palmeira das Missões, 5 de julho de 2019.
Às partes, intimação acerca do exame preliminar.
“(…)
Transcorridos os prazos supra, verifique a unidade técnica se todas as peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas,
intimando-se, em caso de eventual ausência de documentos, o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação
no prazo de 20 (vinte) dias.
(...)
Palmeira das Missões, 30 de abril de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos1 e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.464/15) – ausente extrato completo da conta 34141-X;
2. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
3. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015).
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Palmeira das Missões, 5 de julho de 2019.
Daniel Osowski, Analista Judiciário.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 198/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 31-66.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
Partes
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORS de São José das Missões
Defensor dativo: TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO (OAB/RS 78.370)
Responsável: VALMIR ANTONIO DE SOUZA, PRESIDENTE
Defensor dativo: TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO (OAB/RS 78.370)
Responsável: DECIO MARTINS BUENO, TESOUREIRO
Defensor dativo: TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO (OAB/RS 78.370)
Palmeira das Missões, 5 de julho de 2019.
Às partes, intimação acerca do exame preliminar.
“(…)
Transcorridos os prazos supra, verifique a unidade técnica se todas as peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas,
intimando-se, em caso de eventual ausência de documentos, o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação
no prazo de 20 (vinte) dias.
(...)
Palmeira das Missões, 30 de abril de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos1 e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
2. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.464/15);
3. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.464/15) – ausente extrato completo;
4. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
5. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015);
6. Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas (art. 29, XI da Resolução TSE n. 23.464/15);
7. Demonstrativo de Obrigações a Pagar (art. 29, XII da Resolução TSE n. 23.464/15);
8. Demonstrativo de Contribuições Recebidas (art. 29, XVI da Resolução TSE n. 23.464/15);
9. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Palmeira das Missões, 5 de julho de 2019.
Daniel Osowski,
Analista Judiciário.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 199/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 36-88.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - Com Movimentação Financeira - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC de São Pedro das Missões/RS
Defensor constituído.: João Batista Pippi Taborda (OAB/RS 55.026)
Responsável: LUIS CARLOS RIBAS DE OLIVEIRA, PRESIDENTE
Defensor constituído.: João Batista Pippi Taborda (OAB/RS 55.026)
Responsável: TIAGO SOARES CORREA, TESOUREIRO
Defensor constituído.: João Batista Pippi Taborda (OAB/RS 55.026)
Palmeira das Missões, 5 de julho de 2019.
Às partes, intimação acerca do exame preliminar.
“(…)
Transcorridos os prazos supra, verifique a unidade técnica se todas as peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas,
intimando-se, em caso de eventual ausência de documentos, o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação
no prazo de 20 (vinte) dias.
(...)
Palmeira das Missões, 8 de maio de 2019.
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GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos1 e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
2. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.464/15);
3. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
4. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015);
5. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15).
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Palmeira das Missões, 05 de julho de 2019.
Daniel Osowski,
Analista Judiciário.

43ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 048/2019 - 43 ZE/RS
Processo: PC - 3944 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018 - Eleições - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições Eleição Proporcional - 2018 Juíza Eleitoral: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN Procedência: Santa Vitória do Palmar Número Único: 3944.2018.6.21.0043 Partido(s) : COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB DE SANTA VITÓRIA DO
PALMAR Responsável(s) : TAIGUARA MOREIRA RODRIGUES e PAULO FERNANDO ROSA PAIM
Vistos. I-RELATÓRIO Trata-se de não apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Republicano Brasileiro – PRB
de Santa Vitória do Palmar, referente às eleições gerais de 2018. Sobreveio informação de que o partido não apresentou prestação de contas
final da campanha eleitoral de 2018 (fl.02), infringindo os termos do art. 48, II, “d”, da Resolução TSE n. 23.553/2017. O Cartório juntou aos
autos extrato bancário eletrônico (fl.37), relatório de recursos de fundo público (fl.36) e certidão de emissão de recibos eleitorais de doação e
notas fiscais (fl.34). Citadas as partes, não se manifestaram (fl.33). O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas
(fl.40-40v). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. II-FUNDAMENTAÇÃO Instruídos os autos com documentos e informações
disponíveis em Cartório e realizada a análise técnica dos documentos, verificou-se não haver indícios de irregularidades, conforme
manifestação técnica (fl.38). Nos termos do art. 77, inciso IV, da Resolução 23.553/2017, se o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos após a citação ou suas justificativas não forem aceitas, cabe o julgamento pela não prestação de contas. IIIDISPOSITIVO Isso posto, julgo as CONTAS NÃO PRESTADAS do Partido Republicano Brasileiro – PRB de Santa Vitória do Palmar, relativas
às eleições gerais de 2018, nos termos do art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 ante os fundamentos declinados. Determino
o impedimento de recebimento de recursos do Fundo Partidário até que haja a regularização de sua situação, nos termos do art. 83, II, da
Resolução supra citada. Intime-se o Ministério Público Eleitoral. Registre-se no sistema SICO. Com o trânsito em julgado, comunique-se aos
órgãos de direção estadual e nacional, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral. Publique-se. Após, arquive-se. Santa Vitória do Palmar, 14 de
junho de 2019. PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN Juíza Eleitoral da 043ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 94/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-14.2016.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB - OAB/RS 57873)
RESPONSÁVEL(S) : GUILHERME NASCIMENTO ABIB E IVEL ONEIL BORGES XARÃO
Às partes.
Vistos.
O PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) do município de São Gabriel apresentou suas contas referentes ao exercício do ano de 2015 em
29/04/2016 (fls. 02-50).
Publicado edital dando publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Partido e remetidas cópias desses
documentos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 31 e §§ da Resolução TSE nº 23.546/2017, não houve impugnação (fl. 61/65).
Acostada informação da analista designada para o exame das contas, referindo a possibilidade de que dentre os doadores/contribuintes,
informados no demostrativo de fls. 18-21, pudessem constar diversas autoridades, foi determinado que se oficiasse a Secretaria de
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Administração de São Gabriel para que fornecesse cópias dos decretos de nomeação e de exoneração dos titulares de cargos demissíveis ad
nutum da Prefeitura Municipal, no exercício 2015, tendo sido juntados os documentos nas fls. 90/310.
Emitido exame preliminar solicitando a apresentação de documentos, o Partido juntou extratos de fundos de investimentos nas fls. 322/346.
Analisadas as contas, sobreveio relatório sugerindo a determinação de diligências, diante das seguintes considerações (fls. 348/350):
“O partido informou que possui um saldo final na conta “Bancos conta movimento” no valor de R$ 30.364,42 (fl. 04), sendo que o saldo final do
extrato apresentado pelo Partido é de R$ 5.112,25 (fls. 49-50). Ainda, consta, no Balanço Patrimonial da fl. 04, que o saldo de aplicações
financeiras seria de R$ 8.000,00. Porém, o total do valor em aplicações é de R$ 43.650,24 (fls. 323-346).”
“Conforme análise dos extratos bancários apresentados, os débitos realizados em conta corrente, excetuadas os débitos relativos à aplicações
financeiras, totalizaram R$ 29.641,43 (fls. 49-50), enquanto o total de despesas informado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
na fl. 60 foi de R$ 22.802,98. Além disso, os créditos realizados em conta corrente, desprezados os resgates de aplicações financeiras,
somados ao total de rendimentos das referidas aplicações, totalizaram R$ 61.216,00 (fls. 49-50 e 323-346), enquanto o total de receitas na
DRE foi de R$ 58.072,50. Desse modo, o resultado do exercício de 2015 foi um lucro de R$ 31.574,57, e não de R$ 35.269,52 (fl. 60).”
“Pela análise das informações prestadas pelo partido (fls. 22-45), confrontadas com os documentos oriundos da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, de São Gabriel, nas fls. 92-310, verificou-se a ocorrência de recursos oriundos de fonte vedada no valor
de R$ 46.062,85, conforme abaixo:
01) Adroaldo Lemes da Silva, Chefe de Setor de Artesanato, realizou doações que totalizaram R$ 180,00;
02) Alexsandro Vieira Figueiredo, Coordenador de Processamento de Dados, realizou doações que totalizaram R$ 800,00;
03) Andreia Hermann Desordi, Coordenadora de Obras e Serviços de Engenharia, realizou doações que totalizaram R$ 360,00;
04) Andressa Oliveira Freitas, Chefe de Serviço de Informática, realizou doações que totalizaram R$ 280,00;
05) Aroldo Alves Junior, Coordenador de Serviço de Saúde Bucal, realizou doações que totalizaram R$ 100,00;
06) Beraldo Lopes Figueiredo, Diretor do CAIC, realizou doações que totalizaram R$ 600,00;
07) Branca Estelita Wiessel, Diretora Administrativa, realizou doações que totalizaram R$ 810,00;
08) Caio Flavio Aloy de Almeida, Diretor de Arrecadação, realizou doações que totalizaram R$ 1.890,00;
09) Carina Miranda Barony, Chefe de Serviço de Atendimento e Chefe de Setor Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 264,25;
10) Carlisiane Ravasi Biscaglia, Chefe de Serviço, realizou doações que totalizaram R$ 360,00;
11) Carmen Silvia de Almeida Garcia, Chefe de Seção de Consulta de Preços, realizou doações que totalizaram R$ 240,00; 12) Cintia Raquel
Lopes Fonseca, Chefe de Serviço de Apoio Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 400,00;
13) Ciro da Cunha Conceição, Coordenador de Serviço de Saúde Bucal, realizou doações que totalizaram R$ 600,00;
14) Cleber Giovane Silveira da Silva, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos, realizou doações que
totalizaram R$ 1.890,00;
15) Daniel de Azevedo Ferrony, Secretário Municipal de Saúde, realizou doações que totalizaram R$ 2.520,00;
16) Dionísio Augusto Bergamo, Secretário Municipal da Fazenda, realizou doações que totalizaram R$ 840,00;
17) Dorival Leal Correa, Chefe de Setor de Expediente, realizou doações que totalizaram R$ 160,00;
18) Edison Avila Pereira, Coordenador do Parque de Máquinas, realizou doações que totalizaram R$ 1.200,00;
19) Fabiana Rech dos Santos, Coordenadora de Esportes, realizou doações que totalizaram 1.476,00;
20) Felipe Nascimento Abib, Secretário Municipal de Obras, Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, realizou doações que totalizaram R$
2.520,00;
21) Gisele Cunha Miranda, Coordenadora Farmacológica, realizou doações que totalizaram R$ 1.200,00;
22) Glause Abreu de Oliveira, Chefe de Serviço, realizou doações que totalizaram R$ 360,00;
23) Horeste da Silva Rodrigues, Chefe de Serviço, realizou doações que totalizaram R$ 360,00;
24) Ibanes Lopes Ferreira, Chefe de Seção de Fiscalização de Obras, realizou doações que totalizaram R$ 328,50;
25) Iderli Pereira de Souza, Diretor de Meio Ambiente, realizou doações que totalizaram R$ 1.476,00;
26) Igor Rios Menezes, Chefe de Setor, realizou doações que totalizaram R$ 180,00;
27) Ivel Oneil Borges Xarao, Secretário Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços, realizou doações que totalizaram R$ 2.520,00;
28) Izabel Cristina Martins Mello, Chefe de Setor de Assistência Social, realizou doações que totalizaram R$ 180,00;
29) Jair Gomes Igisck, Chefe de Seção de Obras, realizou doações que totalizaram R$ 322,20;
30) Jones dos Santos Leivas, Chefe de Serviço de Controle de Faturas, realizou doações que totalizaram R$ 236,55;
31) Jorge Valdeci Pereira Pires, Coordenador de Fomento, realizou doações que totalizaram R$ 1.200,00;
32) Jose Luis Pires Lopes, Chefe de Gabinete do Prefeito, realizou doações que totalizaram R$ 2.310,00;
33) Josiele Cabral Rodrigues, Coordenador do Serviço de Fisioterapia, realizou doações que totalizaram R$ 700,00;
34) Jovani Ribeiro Cesar, Coordenador Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 1.200,00;
35) Karina Sudatti Pacheco, Chefe de Seção de Auxiliar de Supervisão, realizou doações que totalizaram R$ 210,00;
36) Ladisle Camargo Teixeira, Secretário Municipal da Agricultura, realizou doações que totalizaram R$ 1.470,00;
37) Larissa Franca Neves, Chefe de Serviço de Dívida Ativa, realizou doações que totalizaram R$ 240,00;
38) Liane Pires Marques, Chefe de Serviço de Defesa do Consumidor, realizou doação no valor de R$ 94,00;
39) Lidiane Boeno Santiago, Chefe de Setor de Assessoria Educacional, realizou doações que totalizaram R$ 211,40;
40) Loiva Terezinha Costa da Silva, Chefe de Setor de Medicamentos, realizou doações que totalizaram R$ 428,20;
41) Lucelia Rodrigues Petim, Chefe de Seção de Auxiliar de Supervisão, realizou doações que totalizaram R$ 364,00;
42) Magali Recktenwald Teixeira, Chefe de Seção de Tesouraria, realizou doações que totalizaram R$ 270,00;
43) Mara Ramos Rangel, Coordenadora de Eventos e Protocolo, realizou doações que totalizaram R$ 400,00;
44) Marcia Dornelles, Chefe de Serviço Apoio Administrativo de Eventos, realizou doações que totalizaram R$ 200,00; 45) Maria Amelia
Barbosa Gonçalves Teixeira, Chefe de Serviço Cultural e Tradicionalista, realizou doações que totalizaram R$ 564,00;
46) Maria Aparecida Miranda Dias, Chefe de Serviço Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 423,00;
47) Maria de Jesus Calheiros Freitas, Chefe de Serviço de Trabalho, realizou doações que totalizaram R$ 240,00;
48) Maria Regina Ribeiro de Freitas, Chefe de Serviço Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 240,00;
49) Miriane Rodrigues de Castro, Chefe de Serviço de IPTU e ITBI, realizou doações que totalizaram R$ 240,00;
50) Nathalia Martins Azevedo, Chefe de Seção de Licitações, realizou doações que totalizaram R$ 360,00;
51) Nery Andresom Romero Lemes, Chefe de Serviço de Informática, realizou doações que totalizaram R$ 480,00;
52) Patrique Lopes Maciel, Chefe de Serviço de Orçamento, realizou doações que totalizaram R$ 564,00;
53) Pocidone Francisco Santos, Chefe de Serviço de Apoio à Criação de Empresas, realizou doações que totalizaram R$ 360,00;
54) Raquel Vargas Ribeiro, Chefe de Seção de Manutenção, realizou doações que totalizaram R$ 564,00;
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55) Ricardo Alves Gomes, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, realizou doação no valor de R$ 210,00;
56) Rosiele da Luz Gomes, Chefe de Seção de Atendimento, realizou doações que totalizaram R$ 268,50;
57) Rui Nairo Guedes Gomes, Coordenador Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 1.384,00;
58) Selmar Florilan Carbajal Borges, Chefe de Serviço de Planejamento Educacional, realizou doações que totalizaram R$ 480,00;
59) Sergio Kirschoff Fagundes, Diretor de Licitações e Contratos, realizou doações que totalizaram R$ 500,00;
60) Sergio Landerdalh Martins, Chefe de Setor de Material, realizou doações que totalizaram R$ 107,40;
61) Tani Maria Nunes Vieira, Secretária Municipal de Gestão e Relações Comunitárias, realizou doações que totalizaram R$ 2.520,00;
62) Tatiane dos Santos, Diretora de Assuntos jurídicos, realizou doações que totalizaram R$ 429,60;
63) Teresinha Nunes Oliveira, Chefe de Seção da Tecnologia da Informação e Comunicação, realizou doações que totalizaram R$ 885,60;
64) Valtemar Freitas Ribeiro, Secretário Municipal de Serviços Urbanos, realizou doações que totalizaram R$ 1.050,00; 65) Vera Beatriz
Ribeiro Cesar, Chefe de Setor de Assessoria Educacional, realizou doações que totalizaram R$ 241,65.”
“Verificou-se, ainda, que não foi identificada a origem do depósito, na conta do partido, em 26.03.2015, no valor de R$ 420,00 (fl. 49).”
Intimado, o Partido apresentou manifestação nas fls. 363/376, peticionando que:
“I - Seja concedido prazo maior para receber o documento solicitado junto à Caixa Federal e anexar aos autos, para atender a última parte do
ITEM III, referente a receita de R$ 420,00;
II - Seja oficiado o Executivo Municipal para fornecer as Leis que criaram os cargos referentes as pessoas nominadas no relatório, com as
funções por estas desempenhadas, inclusive, informando, quais possuíam poderes na época para ordenarem despesas, para uma melhor
análise do ITEM III;
III - Seja considerado correto os valores aqui informados referentes ao ITEM I;
IV - Seja considerada a conformidade com as explicações referentes o ITEM IV;
V - Sejam consideradas válidas as despesas referente ao valor de R$ 29.641,43, referente ao ITEM VII, e, após a juntada do documento pela
CAIXA, seja considerada suprida a omissão referente a origem da receita de R$ 420,00;
VI - Requer que o Juízo faça os requerimentos aqui requeridos e outros que entenda pertinentes, inclusive, documentos financeiros junto a
conta bancária do partido, a fim de que não reste dúvidas quanto a utilização dos recursos.”.
Conclusos os autos para análise do pleito nas fls. 363/376, foram indeferidos os requeridos no item I, visto que sem base legal, e no item II,
porquanto as informações solicitadas já constavam nos autos. Ainda, no que se refere aos itens III, IV e V, as deliberações seriam efetuadas
somente em sede de sentença. E, por fim, quanto ao item VI, foi observado que cabe ao partido identificar a origem e o valor das doações e
contribuições recebidas.
Exarado parecer conclusivo no sentido da desaprovação das contas apresentadas, diante dos apontamentos efetuados nas fls. 348/350, foram
retificados alguns valores, conforme abaixo (fls. 382/386):
“Pela análise da documentação apresentada, os débitos realizados em conta corrente, observado o regime de competência, excetuadas os
débitos relativos à aplicações financeiras, e consideradas as despesas a vencer, totalizaram R$ 32.861,90, enquanto o total de despesas
informado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) na fl. 60 foi de R$ 22.802,98. Além disso, os créditos realizados em conta
corrente, desprezados os resgates de aplicações financeiras e somados ao total de rendimentos das aplicações financeiras, totalizaram R$
61.216,00 (fls. 49-50 e 323-346), enquanto o total de receitas na DRE foi de R$ 58.072,50. Desse modo, o resultado do exercício de 2015 foi
um lucro de R$ 28.354,10.”
Com vista dos autos, o Ministério Público silenciou (fl. 387).
Intimado o Partido, para que oferecesse defesa no prazo de quinze dias, acostou resposta na fl. 394, reiterando o peticionado nas fls. 363/365.
Posteriormente, sobreveio aos autos petição do Partido, juntando relatório oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
(TCE/RS), acerca de servidores com cargo em comissão na Administração Municipal local, no exercício 2015 (fls. 396/407).
Em última análise, a analista designada para o exame das contas, opinou pela sua desaprovação parcial (fl. 410).
Intimados Partido e MPE, a agremiação quedou-se silente e o Ministério Público manifestou-se igualmente pela desaprovação parcial das
contas (fls. 411/413).
Vieram os autos conclusos para sentença
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Verifico que as contas foram prestadas tempestivamente pelo partido, conforme o disposto no artigo 32 da lei n. 9.096/1995.
Realizada a análise técnica das contas, identificaram-se, em última análise, divergências nos valores dos extratos bancários em cotejo com as
peças da prestação de contas, doações/contribuições no valor total de R$ 46.062,85 (quarenta e seis mil, sessenta e dois reais e oitenta e
cinco centavos), oriundas de fontes vedadas - servidores titulares de cargos demissíveis ad nutum, com poder de decisão, do Município de
São Gabriel, em desacordo com o art. 12, inciso XII do caput e § 2º da Resolução TSE nº 23.432/2014, e que não foi identificada a origem do
depósito, na conta do partido, em 26.03.2015, no valor de R$ 420,00 (fl. 49), contrariando o art. 13 desta norma, - representando 75,93% do
valor total arrecadado pelo partido (R$ 61.216,00 - sessenta e um mil, duzentos e dezesseis reais).
No ponto, o partido juntou documentos oriundos do TCE - fls. 399/407 -, para justificar que embora alguns dos servidores estivessem
investidos em cargo de chefia e com poder de decisão, na prática, não desempenhavam tais funções, ilegalidade apontada pelo Tribunal de
Contas (vide fl. 401) que não tem o condão de eximir o partido perante a justiça eleitoral, porquanto tais servidores estavam investidos de
cargos com poder de decisão e chefia, consoante documentos acostados nos autos, o que pela legislação é comsiderada fonte vedada.
Assim, desacolho os argumentos defensivos.
Ademais, nesse sentido, já se pronunciou o TRE/RS:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO 2015. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DOS
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. EMPREGO INDEVIDO DO FUNDO DE CAIXA. DOAÇÕES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS PROVENIENTES DE FONTE VEDADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS VALORES
INDEVIDAMENTE EMPREGADOS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE NOVAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO.
[…]
3. Recebimento de doações sem identificação do CPF do contribuinte, caracterizando recursos de origem não identificada. Apresentadas
justificativas, sem exibição de documentos comprobatórios, inviabilizando o conhecimento da procedência da quantia recebida.
4. Recebimento de recursos de autoridades públicas - servidores ocupantes de cargo em comissão de: chefe de seção, diretor de
planejamento, coordenador-geral, chefe de gabinete, diretor, subchefe da casa civil, diretor de departamento e diretor administrativo -,
caracterizando o ingresso de recurso de origem proibida por lei. Excluída do valor considerado como proveniente de fonte vedada a quantia
oriunda de detentor de mandato eletivo. Possibilidade de agentes políticos realizarem contribuição pecuniária à agremiação, segundo
entendimento recente aplicado pelo Tribunal. Independentemente do exercício financeiro da prestação de contas, consideram-se regulares as
mencionadas doações.
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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5. Os gastos com recursos do Fundo Partidário sem comprovação, os valores de origem não identificada e as contribuições provenientes de
fontes vedadas devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 14 da Resolução TSE n. 23.432/14. Fixada a suspensão do
recebimento de verbas do Fundo Partidário pelo período de seis meses.
6. Desaprovação.
(Prestação de Contas n 7237, ACÓRDÃO de 13/12/2017, Relator(a) DR. SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 225, Data 15/12/2017, Página 4 )
Cabe frisar que, na forma do § 1º do art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096, de 19
de setembro de 1995 - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos, as disposições processuais previstas nessa resolução devem ser aplicadas
aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
Ainda, conforme o caput do referido artigo, as disposições previstas nessa resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
Além disso, prevê o § 3º, inciso II, também do mencionado artigo, que as irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas
relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014.
Sendo assim, considerando-se que há falhas que comprometem a regularidade das contas, e cujo valor proporcional não compromete a
integralidade das contas, o julgamento das contas como parcialmente desaprovadas é medida que se impõe.
Diante do exposto, julgo parcialmente desaprovadas as contas prestadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), do município de São
Gabriel, relativas ao exercício 2015, com fulcro no art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº 23.432/2014, determinando a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário, pelo período de 6 meses, com fundamento no art. 48, § 2º da referida norma, e o recolhimento dos valores de R$
46.062,85 (quarenta e seis mil, sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), oriundo de fontes vedadas, e de R$ 420,00 (quatrocentos e
vinte reais), de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, a teor do art. 14, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências legais.
São Gabriel, 05 de julho de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 95/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 85-15.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - 1º TURNO - 2º TURNO - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) MARIA LUIZA BICCA BRAGANÇA FERREIRA OAB/RS 87950)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA DANIELE KUMMER ALCARAZ E LUIZ RICARDO SALGADO BRAGANÇA (ADV(S) MARIA LUIZA BICCA
BRAGANÇA FERREIRA - OAB/RS 87950)
Às partes.
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB -, de São Gabriel, referente às Eleições de 2018 (fls. 02-19).
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, na forma do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente pela aprovação das contas do Partido.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Com efeito, percebo que a prestação de contas, apresentada tempestivamente pelo Partido, veio instruída com a documentação prevista pela
legislação pertinente e que não houve sua impugnação.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, as exigências da
mencionada norma.
Portanto, regulares as contas eleitorais, relativas ao Pleito 2018, o seu julgamento como aprovadas é medida que se impõe.
ISSO POSTO, APROVO as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB -, de São Gabriel, referente às Eleições de 2018, nos
termos do art. 77, inc. I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitada, arquive-se.
São Gabriel, 04 de julho de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 96/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 94-74.2018.6.21.0049
REQUERIMENTO - Eleições - Prestação de Contas - Candidatos - Cargo - Vereador - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
INTERESSADO(S) : ELIZEU DOS SANTOS GODOI (ADV(S) MARCO ANTÔNIO FAGUNDES FERREIRA - OAB/RS 18593)
Ao interessado.
Vistos.
O candidato a vereador, pelo município de São Gabriel, ELIZEU DOS SANTOS GODOI apresentou suas contas referentes a campanha
eleitoral de 2012, em 22/11/2018 (fls. 02/11).
Certificado pela analista designada para o exame das contas que estas foram julgadas não prestadas nos autos do Processo N. 55471.2012.6.21.0049, já arquivado em cartório (fl. 12).
Posteriormente, certificado que não constam registros de repasse de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada ao candidato, nas Eleições 2012, conforme consulta aos dados divulgados pelo TSE e TRE-RS (fl. 13).
Publicado edital dando publicidade da prestação de contas em exame, não houve impugnação (fls. 15/17).
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Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas do candidato (fl. 20/20v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relato.
Passo a decidir.
Com efeito, verifico que as contas foram apresentadas intempestivamente pelo candidato, e que já transitou em julgado sentença que julgou
não prestadas as contas em apreço.
Prevê o § 1º do art. 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015, que dispõe sobre a prestação de contas nas eleições de 2016, cujas disposições
processuais foram aplicadas ao presente feito, que “após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário”.
Outrossim, na forma do inciso V do § 2º do art. 73 da mencionada Resolução, o requerimento de regularização “deve observar o rito previsto
nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber, para verificação de eventual existência de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário”.
Anota-se que, tendo em vista que as contas em exame referem-se ao Pleito 2012, a sanção foi aplicada ao candidato, por ocasião do
julgamento do Processo N. 554-71.2012.6.21.0049, com fulcro no inciso I do art. 53 da Resolução TSE nº 23.376/2012, que transcrevo a
seguir:
“Art. 53. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas.”
Ainda, conforme se observa da manifestação na fl. 19, emitida pela analista designada, não foi constatado recebimento de recursos do Fundo
Partidário, oriundos de fontes vedadas ou de origem não identificada pelo candidato.
Deste modo, não verificada qualquer irregularidade a ser sanada pelo candidato, e anteriormente julgadas não prestadas as contas de ELIZEU
DOS SANTOS GODOI, candidato a vereador pelo município de São Gabriel, nas Eleições 2012, recebo as contas apenas para fins de
regularização da sua situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no inciso I do art. 53 da Resolução TSE nº
23.376/2012, não procedendo ao seu julgamento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
São Gabriel, 04 de julho de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 97/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-59.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - 1º TURNO - 2º TURNO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) THIAGO DE ABREU - OAB/RS 41706)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ MATHEUS CHIAPPETTA FOCACCIA E FILIPE FERREIRA SILVA (ADV(S) THIAGO DE ABREU - OAB/RS
41706)
Às partes.
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD -, de São Gabriel, referente às Eleições de 2018 (fls. 02/12 e
16/20).
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, na forma do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente pela aprovação das contas do Partido.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Com efeito, percebo que a prestação de contas, apresentada tempestivamente pelo Partido, veio instruída com a documentação prevista pela
legislação pertinente e que não houve sua impugnação.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, as exigências da
mencionada norma.
Portanto, regulares as contas eleitorais, relativas ao Pleito 2018, o seu julgamento como aprovadas é medida que se impõe.
ISSO POSTO, APROVO as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD -, de São Gabriel, referente às Eleições de 2018, nos termos
do art. 77, inc. I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitada, arquive-se.
São Gabriel, 04 de julho de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 275/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-17.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - Não Prestação
PROCEDÊNCIA: Parobé
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JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RESPONSÁVEL(S) : ADAIR JOSÉ DA SILVA E DAIANE MARQUIORI
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2016, do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, do município de
PAROBÉ/RS.
O partido e os responsáveis pelo exercício financeiro foram notificados para a apresentação das contas. Não houve manifestação (fl. 08).
Foram juntados os extratos bancários eletrônicos enviados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral (fl. 04), assim como relatório
referente aos recursos do fundo partidário (fl. 05).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 10).
Foram notificados os diretórios estadual e nacional, da suspensão do repasse de cotas do fundo partidário ao órgão municipal, em decorrência
da omissão na apresentação das contas, enquanto não regularizada a situação do partido, fls. 13/15v.
Certificada irregularidade das notificações do art. 30, I, e IV, “e”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, foram notificados em cartório o partido,
presidente e tesoureiro de 2016, havendo decorrido o prazo sem manifestação das partes, fl. 21v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015 estabelece que o partido político deve apresentar suas contas anualmente à Justiça Eleitoral até
30 de abril do ano subsequente. Pela análise dos autos, verifico que o órgão partidário municipal permaneceu omisso, mesmo após
notificação.
Ainda que as notificações iniciais não tenham ocorrido na forma do inciso I, art. 30, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as partes foram
posteriormente notificadas pessoalmente, permanecendo a omissão.
Portanto, entendo devidamente notificadas as partes, da obrigação em prestar contas e da tramitação do presente processo, permanecendo
estas inertes.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, do município de PAROBÉ/RS, referente ao exercício
financeiro de 2016, com fundamento no art. 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/17. Determino, ainda, a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político, com fulcro no art. 48 da
resolução TSE referida.
Registre-se no sistema SICO.
Declaro revéis as partes do processo, partido, Adair José da Silva e Daiane Marquiori.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado, tendo em vista as comunicações de fls. 13 e 14, arquive-se.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 276/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-08.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA E JONE DA SILVA (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
Vistos.
Nos termos do despacho de fl. 24, intime-se o órgão partidário e responsáveis acerca do Exame Preliminar, devendo a complementação da
documentação ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 277/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-21.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) DIEGO DILLENBURG HACK-OAB 103335, FELIPE LAUFFER-OAB 99232, GIANI
MAGALI CUNHA DE MORAES-OAB 95952, ISAIAS VARGAS DE OLIVEIRA-OAB 21048, LUCIANO BONSEMBIANTE CAMPANA-OAB 53845
E LUIZ FERNANDO DA CUNHA-OAB 103335)
RESPONSÁVEL(S) : MICHELE FABIANE VIEIRA E ISAIAS DA SILVA DUARTE (ADV(S) DIEGO DILLENBURG HACK-OAB 103335, FELIPE
LAUFFER-OAB 99232, GIANI MAGALI CUNHA DE MORAES-OAB 95952, LUCIANO BONSEMBIANTE CAMPANA-OAB 53845 E LUIZ
FERNANDO DA CUNHA-OAB 103335)
Vistos.
Nos termos do despacho de fl. 30, intime-se o órgão partidário e responsáveis acerca do Exame Preliminar, devendo a complementação da
documentação ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 278/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-46.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) HÉLIO CARDOSO NETO-OAB 43.805)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO JUAREZ DE MORAES (ADV(S) HELIO CARDOSO NETO-OAB 43805), OSMAR GONZAGA DA SILVA E
DILAMAR GONZAGA DA SILVA (ADV(S) HÉLIO CARDOSO NETO-OAB 43.805)
Vistos, etc.
1- RELATÓRIO: Trata-se de prestação de contas anual do PROGRESSISTAS - PP, do município de TAQUARA/RS, referente ao exercício
financeiro de 2015.
Publicado edital n. 09/2016 de publicidade das contas, não houve impugnação, fl. 26v.
Intimado do parecer exame preliminar das contas, não houve manifestação, fl. 36.
Foi exarado parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas uma vez que os documentos apresentados refletem a escrituração
contábil e a movimentação financeira e patrimonial do partido, encontradas impropriedades (fls. 37/38). O Ministério Público Eleitoral, no
mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 39).
Certificada irregularidade na representação processual, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, notificadas as partes, foram juntadas
procurações, fls. 48/50.
Reiterada a intimação do relatório exame preliminar, transcorreu o prazo sem manifestação, fl. 53v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II- FUNDAMENTAÇÃO: De início, verifica-se que as contas do exercício de 2015 do partido político em epígrafe foram apresentadas
tempestivamente, em atendimento ao art. 28, da Resolução do TSE n. 23.432/2014. As demonstrações contábeis e os documentos exigidos no
art. 29 da Resolução TSE n. 23.432/2014 foram apresentados, porém não na sua totalidade, o que não caracterizou irregularidade passível de
comprometer a análise das contas.
III DISPOSITIVO: Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas do PROGRESSISTAS - PP, do município de TAQUARA/RS, relativas ao
exercício de 2015, com fulcro no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 279/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-37.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
RESPONSÁVEL(S) : ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA E JEFERSON MACHADO DE OLIVEIRA
Vistos.
Cuida-se de analisar as contas partidárias do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, do município de ROLANTE/RS, referente ao
exercício financeiro de 2015.
Não houve apresentação das contas no prazo legal, em desacordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.432/2014. Notificadas, as partes não se
manifestaram.
Foi certificado pelo cartório, das informações obtidas dos sistemas da Justiça Eleitoral, quanto aos recursos de fundo público ou doações, fl.
17.
O Ministério Público manifestou-se pelas contas serem julgadas não prestadas, fl. 19.
Foram intimadas as partes para manifestação, permanecendo estas omissas, conforme certidão de fl. 29, assim como notificado o órgão
partidário estadual, devido à inatividade do municipal, permanecendo este também inerte, fl. 35v.
É o relatório, decido.
As contas não foram entregues no prazo fixado no art. 32, caput, da Lei 9.096/1995 (30/04/2016). Notificados da omissão na apresentação
das contas, os responsáveis financeiros e o partido permaneceram inertes.
Colhidas as informações sobre fundo partidário, fontes vedadas, recursos de origem desconhecida, e trazidas aos autos pela unidade técnica,
o Ministério Público opinou pelas contas serem julgadas não prestadas.
Dessa forma, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, do município de ROLANTE/RS, para o
exercício financeiro de 2015, forte o art. 46, inc. IV, “a”, da Res. TSE n. 23.546/2017, com a sanção de perda do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão da regularização das contas (art. 47, Res. TSE 23.432/2014).
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Em transitando em julgado, registre-se no sistema SICO e expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, do inteiro teor da decisão.
Após, arquive-se.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 280/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 80-77.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432, GUILHERME HECK DE AGUIAR-OAB 90759 E
LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO-OAB 52671)
RESPONSÁVEL(S) : CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA E NILSON ANTONIO MACHADO (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo SOLIDARIEDADE - SD, do município de TAQUARA-RS, referente ao exercício financeiro de
2014.
Publicado o Edital de publicidade n. 026/2015 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como cientificado do Balanço
Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício o Ministério Público Eleitoral; não houve impugnação às contas, fl. 57.
Intimado o partido do exame preliminar das contas, não houve manifestação.
Certificada irregularidade na representação processual, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, notificadas as partes, foram juntadas
procurações, fls. 73/74.
Do exame da prestação de contas, intimadas as partes, o partido manifestou-se, fls. 78/80.
Emitido parecer conclusivo pela desaprovação das contas apontando irregularidade na falta de conta bancária específica para o período, em
desacordo ao art. 4º e 14, inciso I, da Resolução TSE n. 21.841/2004, fls. 81/82.
No mesmo sentido, o Ministério Público pronunciou-se (fl. 83).
Intimados para defesa, houve manifestação, fls. 85/86. Intimados para a apresentação de alegações finais, não houve manifestação, f. 87v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2014, do SOLIDARIEDADE - SD, do município de TAQUARA-RS.
Os partidos políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano
anterior (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95). Consigna-se que mesmo que o partido não tenha movimentação financeira a grei deve prestar
contas, apresentando sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício anterior, bem como registrar todos os bens e serviços
estimáveis em dinheiro, recebidos em doação, destinados ao seu funcionamento e manutenção (art. 28, §3º da Res. TSE n. 21.841/2004).
Dessa maneira, consoante informação de fl. 48 o Partido dos Trabalhadores esteve constituído, no exercício financeiro de 2014, no município
de TAQUARA-RS, tendo como responsáveis financeiros o presidente Nilson Antonio Machado e a tesoureira Cleusa Maria de Oliveira, fato que
gerou a obrigação de prestar contas.
Registra-se também que, nos termos do art. 65, caput, da Res. TSE n. 23.546/2017, as disposições previstas nessa resolução “não atingem o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018“. Ainda, o mesmo artigo regulamenta, em seu § 3º,
inciso I, que as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Res.-TSE n. 21.841/2004. Sendo as presentes contas, do exercício financeiro de 2014, devem as penalidades serem aplicadas com base nas
disposições constantes na Res. TSE n. 21.841/2004. Por outro lado, o processamento da prestação de contas deveria seguir o rito previsto na
Res. TSE n. 23.546/2017 que, da análise dos autos, verifico foi ajustada.
No mérito, verifico as ocorrências de intempestividade na apresentação das contas, as quais foram apresentadas em 24/07/2015, quando o
prazo final para tal providência foi o de 30.04.2015 (art. 13, caput, da Res. TSE n. 21.841/2004). Contudo, tal atraso não possui o condão de
comprometer a regularidade das contas.
Irregularidade consistente na ausência de registro de receitas e despesas estimáveis em dinheiro, infringindo ao disposto no art. 13, § único,
da Res. TSE n. 21.841/2004, que dispõe que:
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.
Tal irregularidade demonstra-se relevante, caracterizando-se como omissão de registro de receitas e despesas que o partido tem em sua
manutenção e funcionamento.
Ausência de conta bancária aberta durante o exercício financeiro, em afronta do disposto nos artigos 4º e 10 da Res. TSE n. 21.841/2004. Tal
falha afeta diretamente a regularidade das contas, ao limitar sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do SOLIDARIEDADE - SD do município de TAQUARA-RS, relativas ao exercício financeiro de 2014, com
fulcro no artigo 46, inc. III, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 28, inciso IV, da Resolução TSE n. 21.841/2004, da suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 281/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-59.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) MARCELLA HAACK-OAB 87.533)
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RESPONSÁVEL(S) : ANDRE TOMAS WASTOWSKI (ADV(S) JÉSSICA JULIANA DE CASTRO-OAB 104556), LUCIANO POZZEBON DA
COSTA
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014 do PROGRESSISTAS - PP, do município de ROLANTE/RS.
Foi conferida publicidade ao balanço patrimonial e à demostração do resultado do exercício apresentados pela agremiação partidária, através
da publicação do Edital n. 13/2015 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul , conforme certificado à fl. 24.
Transcorreu, sem impugnação, o prazo previsto no art. 31, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.432/2014 (fl. 28).
Intimadas as partes do exame preliminar das contas, houve manifestação (fls. 41/74).
Certificada irregularidade na representação processual, notificadas as partes, em acordo ao art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017, foi
juntada procuração para o então presidente e decretada a revelia para Luciano Pozzebon da Costa, fls. 86 e 89.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação da prestação de contas com ressalvas (fl. 90 e v.) com a identificação de falha
quanto à ausência da totalidade das peças previstas no art. 14, da Resolução TSE n. 21.841/04, sem prejuízo à análise, uma vez que os
extratos bancários e os livros diário e razão forneceram as informações necessárias.
No mesmo sentido, o órgão ministerial opinou pela aprovação com ressalvas (fl. 92).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente, em desacordo à legislação eleitoral, que estabelece que o partido está obrigado a
apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, as prestações de contas partidárias do exercício findo, porém, sem resultar em
prejuízo à análise.
Os autos estão instruídos com peças exigidas no art. 14 da Resolução TSE 21.841/04. Na análise da documentação não se verificam
irregularidades ou omissões a comprometer a regularidade da documentação trazida pelo partido.
Verifico, portanto, que as contas preenchem os requisitos legais, ainda que identificada falha formal, posto que foram apresentadas conforme
exigido pela legislação vigente.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fulcro no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
PROGRESSISTAS - PP, do município de ROLANTE/RS, referentes ao exercício financeiro de 2014.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 282/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-29.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOSÉ VANDERLEI BOTH-OAB 28441)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR RODRIGUES DA SILVA (ADV(S) GILMAR SILVA MELLO-OAB 31729), FATIMA REGINA DA SILVA (ADV(S)
GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do município de
ROLANTE/RS.
Foi conferida publicidade ao balanço patrimonial e à demostração do resultado do exercício apresentados pela agremiação partidária, através
da publicação do Edital n. 09/2015 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul , conforme certificado à fl. 36.
Transcorreu, sem impugnação, o prazo previsto no art. 31, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.432/2014 (fl. 41).
Intimadas as partes do exame preliminar das contas, houve manifestação (fls. 59/65).
Certificada irregularidade na representação processual, notificadas as partes, em acordo ao art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017, foram
juntadas procurações pelo partido, fls. 74/76.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação da prestação de contas com ressalvas (fl. 78 e v.) com a identificação de falha
formal no registro do tipo de conta bancária, sem prejuízo à análise.
No mesmo sentido, o órgão ministerial opinou pela aprovação com ressalvas (fl. 80).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente, em acordo à legislação eleitoral, que estabelece que o partido está obrigado a apresentar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, as prestações de contas partidárias do exercício findo, porém, sem resultar em prejuízo à
análise.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 14 da Resolução TSE 21.841/04. Na análise da documentação não se verificam
irregularidades ou omissões a comprometer a regularidade da documentação trazida pelo partido.
Verifico, portanto, que as contas preenchem os requisitos legais, ainda que identificada falha formal, posto que foram apresentadas conforme
exigido pela legislação vigente.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fulcro no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT, do município de ROLANTE/RS, referentes ao exercício financeiro de 2014.
Publique-se.
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Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 283/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 773-27.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : JAIR RODRIGUES DA SILVA (ADV(S) DANIEL ALEXANDRE MARQUES-OAB 57682 E GILMAR DA SILVA MELLO-OAB
31729)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais do candidato ao cargo de vereador JAIR RODRIGUES DA SILVA, o qual concorreu sob o número
13900, pelo PT, nas eleições municipais de 2016 de Rolante/RS.
As contas foram apresentadas tempestivamente.
Intimado do relatório preliminar, o candidato não se manifestou, fls. 20/21.
Foi juntado ao processo o expediente referente aos indícios de irregularidades, fls. 23/33.
Foi expedido parecer técnico conclusivo no sentido da desaprovação das contas, tendo em vista a identificação de doações realizadas com
indícios de ausência de capacidade econômica do doador.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, fl. 43.
Foram trazidos aos autos novos documentos, fls. 47/68.
Da análise, foi retificado o teor do relatório conclusivo da unidade técnica de desaprovação para aprovação das contas com ressalvas,
mediante a comprovação da capacidade econômica dos doadores, fl. 70 e verso.
Com nova vista dos autos, o órgão ministerial opinou no mesmo sentido, pela aprovação com ressalvas.
Verificada a falta de publicidade das contas, foi publicado o Edital nº 48/2019 em 26/06/2019, com o decurso do prazo legal sem impugnação
às contas (fl. 73v.).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas eleitorais de 2016 apresentadas pelo candidato JAIR RODRIGUES DA SILVA, do município de Rolante,
conforme estabelecido na Lei 9.504/97, matéria regulamentada pela Resolução TSE n. 23.463/2015.
Realizada a análise técnica das contas, foi apontada falha quanto à identificação do CPF dos doadores, em batimento entre os documentos
trazidos, recibos de doações, e os cadastrados no sistema SPCE, gerando inconsistência apontada pela Receita Federal.
Considerando que houve a manifestação do candidato, com a juntada de documentação com os devidos recibos e comprovantes de depósitos,
entendo que não houve prejuízo à análise.
Nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução 23.463/2015, quando identificadas falhas que não comprometam a regularidade das contas
apresentadas cabe sua aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato JAIR RODRIGUES DA SILVA relativas às eleições proporcionais
de 2016 do município de Rolante, nos termos do inciso II, art. 68, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 284/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 93-76.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO FREDOLINO BOCK E GISLAINE ROBERTA KONRATH
Vistos.
Cuida-se de analisar as contas partidárias do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, do município de ROLANTE/RS, referente ao
exercício de 2014.
Não houve apresentações de contas no prazo legal, em desacordo ao art. 3º, II, da Resolução TSE n. 21.841/04. Notificados, a agremiação e
seus responsáveis financeiros não se manifestaram, fl. 28v.
Foi certificado quanto à ausência de extratos bancários e recursos de fundo público ou doações, fl. 30.
O Ministério Público manifestou-se pelas contas serem julgadas não prestadas, fl. 31.
Foram intimadas as partes para manifestação e juntada de procuração aos autos, sob pena de revelia, permanecendo estas omissas,
conforme certidão de fl. 33.
É o relatório, decido.
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Porto Alegre, Terça-feira, 09 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 124, Página: 38

Os autos estão instruídos nos termos da Lei 9.096/1995 e da Res. TSE 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado no art. 32, caput, da Lei 9.096/1995 (30/04/2016). Notificados da omissão na apresentação
das contas, os responsáveis financeiros e o partido permaneceram inertes.
Colhidas as informações sobre fundo partidário, fontes vedadas, recursos de origem desconhecida, e trazidas aos autos pela unidade técnica,
o Ministério Público opinou pelas contas serem julgadas não prestadas.
Dessa forma, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, do município de ROLANTE/RS, para o
exercício financeiro de 2014, forte o art. 46, inc. IV, “a”, da Res. TSE n. 23.546/2017, com a sanção de perda do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão da regularização das contas (art. 28, III, da Res. TSE 21.841/04).
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Em transitando em julgado, registre-se no sistema SICO e expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, do inteiro teor da decisão.
Após, arquive-se.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 285/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 100-63.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : ALAN JONES MARTINS (ADV(S) ALAN JONES MARTINS-OAB 98257 E MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB 76045),
JOSE ALVERI ALVES PEDROSO
Vistos.
Trata o presente processo da prestação de contas eleitorais relativas ao pleito de 2018, do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT,
de Taquara - RS.
As contas eleitorais não foram apresentadas no prazo legal, tampouco após as notificações.
A área técnica juntou os relatórios disponíveis no sistema do TSE de prestação de contas SPCE.
Em Parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 21).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
No mérito, observo que, apesar de terem sido cientificados pelo Juízo, as partes permaneceram omissas.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, alterada pela Resolução TSE n. 23.575/2018 estabelece que nas Eleições de 2018 devem prestar contas à
Justiça Eleitoral os órgãos partidários nacionais, estaduais e municipais conforme dispõe seu art. 48:
“Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(…,)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.”
Ainda, conforme art. 48, §11, da referida Resolução, a ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o partido político do
dever de prestar contas (inclusive as Comissões Provisórias).
Não há, portanto, elementos que eximam o órgão partidário de sua obrigação de prestar contas.
Isso posto, acolho o Parecer do Ministério Público Eleitoral para julgar como NÃO PRESTADAS as contas eleitorais, referentes ao pleito de
2018, do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, de Taquara - RS e, nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017, art. 77, IV,
alínea “a” e art. 83, II, determino o impedimento do recebimento de recursos do Fundo Partidário até que as contas sejam apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos regional e nacional do respectivo partido, do inteiro teor da sentença, e arquive-se.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 286/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 119-69.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) GUSTAVO PEREIRA BENDER-OAB 73589)
RESPONSÁVEL(S) : ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS E DANIEL ROSA HENEMANN (ADV(S) GUSTAVO PEREIRA BENDER-OAB
73589)
Vistos.
Trata o presente processo da prestação de contas eleitorais relativas ao pleito de 2018, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de
Taquara - RS.
As contas eleitorais não foram apresentadas no prazo legal, tampouco após as notificações, ainda que juntadas procurações para as partes.
A área técnica juntou os relatórios disponíveis no sistema do TSE de prestação de contas SPCE.
Foram intimadas as partes, através da pessoa do advogado, para suprir a omissão na apresentação das contas, permanecendo estas inertes,
fl. 18v.
Em Parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 19).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
No mérito, observo que, apesar de terem sido cientificados pelo Juízo, as partes permaneceram omissas.
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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A Resolução TSE n. 23.553/2017, alterada pela Resolução TSE n. 23.575/2018 estabelece que nas Eleições de 2018 devem prestar contas à
Justiça Eleitoral os órgãos partidários nacionais, estaduais e municipais conforme dispõe seu art. 48:
“Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(…,)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.”
Ainda, conforme art. 48, §11, da referida Resolução, a ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o partido político do
dever de prestar contas (inclusive as Comissões Provisórias).
Não há, portanto, elementos que eximam o órgão partidário de sua obrigação de prestar contas.
Isso posto, acolho o Parecer do Ministério Público Eleitoral para julgar como NÃO PRESTADAS as contas eleitorais, referentes ao pleito de
2018, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de Taquara - RS e, nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017, art. 77, IV, alínea
“a” e art. 83, II, determino o impedimento do recebimento de recursos do Fundo Partidário até que as contas sejam apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos regional e nacional do respectivo partido, do inteiro teor da sentença, e arquive-se.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 287/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-28.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO AVELINO DA SILVA E MARCELO IVANDRO BAUER (ADV(S) MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732), JÚLIO
MARCOS DA SILVA CORRÊA E JOICE DE SOUZA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de
TAQUARA/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 04.
Publicado edital n. 40/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 12v.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 15.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 16.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de
TAQUARA/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 288/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 68-24.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) HELENA PINHEIRO DA SILVA-OAB 108023)
RESPONSÁVEL(S) : ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA E VANDENIR ALBERTO HOMEM (ADV(S) HELENA PINHEIRO DA SILVA-OAB
108023)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do DEMOCRATAS - DEM, do município de ROLANTE/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
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Publicado edital n. 44/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 11v.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 14.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 15.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do DEMOCRATAS - DEM, do município de ROLANTE/RS,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 289/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-32.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD (ADV(S) MARCIO GILBERTO KURZ-OAB 76778)
RESPONSÁVEL(S) : ANDREA LUCIA ROSENAU E JOLAR TERRES (ADV(S) MARCIO GILBERTO KURZ-OAB 76778)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do SOLIDARIEDADE - SD, do município de PAROBÉ/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 40/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 09v.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 12.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 13.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do SOLIDARIEDADE - SD, do município de PAROBÉ/RS, apresentada
sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 290/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-91.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) TANIA REGINA MACIEL ANTUNES-OAB 77.901)
RESPONSÁVEL(S) : JOCEMIR SCHREINER E CLEDIO OSMIR PETRY (ADV(S) TANIA REGINA MACIEL ANTUNES-OAB 77.901)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
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Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, do município de
RIOZINHO/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 45/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 09v.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 12.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 13.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, do município de
RIOZINHO/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 291/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-85.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) HELENA PINHEIRO DA SILVA-OAB 108023)
RESPONSÁVEL(S) : ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA E VANDENIR ALBERTO HOMEN (ADV(S) HELENA PINHEIRO DA SILVA-OAB
108023), RONI EVANDRO DE LEMOS BROCH E REMI ODACIR SEVERO DE LEMOS
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2016, do DEMOCRATAS - DEM, do município de ROLANTE/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 44.
Publicado edital n. 044/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 46v.
Analisada a documentação pela unidade técnica (fl. 50), foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 51).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco 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.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando da apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, e existir manifestação favorável da análise
técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada, e como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2016 do DEMOCRATAS - DEM, do município de ROLANTE/RS,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 292/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-42.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B. (ADV(S) ELVIO DE OLIVEIRA VARGAS-OAB 34707)
RESPONSÁVEL(S) : ALEX SANTOS SARATTI, BRUNO BARTH RAYMUNDO, CAMILA DE SOUZA SPERANDIO E MARISA BARTH (ADV(S)
ELVIO DE OLIVEIRA VARGAS-OAB 34707)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, do município de
TAQUARA/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 40/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 12v.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 15.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 16.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, do município de
TAQUARA/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 293/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-84.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017. - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) HELIO CARDOSO NETO-OAB 43805)
RESPONSÁVEL(S) : OSMAR GONZAGA DA SILVA, DILAMAR GONZAGA DA SILVA E SILVIA ISABEL PRASS (ADV(S) HELIO CARDOSO
NETO-OAB 43805)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do PROGRESSISTAS - PP, do município de TAQUARA/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 40/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 20v.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 24.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 25.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do PROGRESSISTAS - PP, do município de TAQUARA/RS,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 294/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-88.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) JOÃO CLAUDEMIR FRITSCH-OAB 26.478)
RESPONSÁVEL(S) : ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS E DANIEL ROSA HENEMANN (ADV(S) GUSTAVO PEREIRA BENDER-OAB
73589), JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES E VALDIR GOMES (ADV(S) JOÃO CLAUDEMIR FRITSCH-OAB 26.478)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do município de TAQUARA/
RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 40/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 34v.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 38.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 39.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do município de
TAQUARA/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 295/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-92.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCICIO 2017
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) ELVIO DE OLIVEIRA VARGAS-OAB 34707)
RESPONSÁVEL(S) : ADAIR JOSÉ DA SILVA, MAICO ANDREI DA SILVA E DAIANE MARQUIORI (ADV(S) ELVIO DE OLIVEIRA VARGASOAB 34707)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, do município de PAROBÉ/
RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 36/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 14.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 20.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 21.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
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O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, do município de
PAROBÉ/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”,
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 296/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-04.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV (ADV(S) CESAR AUGUSTO DA SILVA COSTA-OAB 31.262)
RESPONSÁVEL(S) : CELSO LUIZ DE ABREU E MARCIO LUIS DE SOUZA (ADV(S) CESAR AUGUSTO DA SILVA COSTA-OAB 31.262)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO VERDE - PV, do município de PAROBÉ/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 30/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 06.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 11.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 12.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO VERDE - PV, do município de PAROBÉ/RS.,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 297/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-66.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCISCO TARDELLI DA SILVA E ELOISA ELENA DA SILVA (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, do município de
PAROBÉ/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 04/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 06.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 12.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 13.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
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DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, do município
de PAROBÉ/RS., apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 298/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-18.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432)
RESPONSÁVEL(S) : NILSON ANTÔNIO MACHADO E CLEUSA NARIA DE OLIVEIRA (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do SOLIDARIEDADE - SD, do município de TAQUARA/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 03.
Publicado edital n. 36/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 08.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 14.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 15.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do SOLIDARIEDADE - SD, do município de TAQUARA/RS.,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 299/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-58.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : FLAVIR ROLIM KAYSER E JOSENIR ROLIM KAYSER (ADV(S) MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de
ROLANTE/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 30/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 06.
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Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 09.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 10.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de
ROLANTE/RS., apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 300/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-34.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB 76045)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LUIZ LOPES FRANK E JOÃO GUILHERME AGUIAR FRANK (ADV(S) MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB
76045)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do município de PAROBÉ/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 40/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 10.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 12.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 13.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do município de
PAROBÉ/RS., apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”,
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 301/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-46.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) LUCIANO BONSEMBIANTE CAMPANA-OAB 53845)
RESPONSÁVEL(S) : MOISES CANDIDO RANGEL E DANIEL DA SILVA (ADV(S) LUCIANO BONSEMBIANTE CAMPANA-OAB 53845)
Vistos, etc.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 09 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 124, Página: 47

I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do município de TAQUARA/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 03.
Publicado edital n. 45/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 08.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 11.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 12.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do município de
TAQUARA/RS., apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 302/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-49.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) MARCOS VINÍCIUS CARNIEL-OAB 76045)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E JOSE ALBERTO OLIVEIRA DA SILVEIRA (ADV(S) MARCOS VINÍCIUS CARNIELOAB 76045)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de
PAROBÉ/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 30/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 06.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 11.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 12.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de
PAROBÉ/RS., apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”,
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 303/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-76.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO MARCIO IUNGTON E CLEDIO OSMIR PETRY (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do município de RIOZINHO/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 045/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 07.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 10.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 11.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do município de
RIOZINHO/RS., apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 304/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-09.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) HELENA PINHEIRO DA SILVA-OAB 108023)
RESPONSÁVEL(S) : VANDENIR ALBERTO HOMEM E ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA (ADV(S) HELENA PINHEIRO DA SILVA-OAB
108023)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do DEMOCRATAS - DEM, do município de ROLANTE/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 044/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 05.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 08.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 08.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do DEMOCRATAS - DEM, do município de ROLANTE/RS.,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
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FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 305/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-54.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA E JONE DA SILVA (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, do município de
TAQUARA/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 44/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 08.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 11.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 12.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, do
município de TAQUARA/RS., apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso
VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 306/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 65-69.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) HELIO CARDOSO NETO-OAB 43805)
RESPONSÁVEL(S) : OSMAR GONZAGA DA SILVA E SILVIA ISABEL PRASS (ADV(S) HELIO CARDOSO NETO-OAB 43805)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PROGRESSISTAS - PP, do município de TAQUARA/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 40/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 08.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 11.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 12.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PROGRESSISTAS - PP, do município de TAQUARA/RS.,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
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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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 307/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-17.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD (ADV(S) MARCIO GILBERTO KURZ-OAB 76778)
RESPONSÁVEL(S) : ANDREIA LUCIA ROSENAU E JOLAR TERRES (ADV(S) MARCIO GILBERTO KURZ-OAB 76778)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do SOLIDARIEDADE - SDD, do município de PAROBÉ/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 40/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 05.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 08.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 09.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do SOLIDARIEDADE - SDD, do município de PAROBÉ/RS.,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 308/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-06.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) PAULO ROBERTO NEGRELLI-OAB 23755)
RESPONSÁVEL(S) : VALCIR FRANCISCO MOREIRA E SELMAR PEDRINHO BAVARESCO (ADV(S) PAULO ROBERTO NEGRELLI-OAB
23755)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do município de
PAROBÉ/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 40/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 07.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 09.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 10.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
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Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do município de
PAROBÉ/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”,
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 309/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-39.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018. - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432)
RESPONSÁVEL(S) : FABIANO TACACHI MATTE, LAURO CESAR BITELO E ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA (ADV(S) FABIANO
TACACHI MATTE-OAB 67432)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - PSDB, do município
de TAQUARA/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 045/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 10.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 13.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 14.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - PSDB, do
município de TAQUARA/RS., apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso
VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 310/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-62.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) PAULA RENATA PEREIRA-OAB 83369)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ERINALDO FREITAS ROSA E MARIO LUIS SIMON (ADV(S) PAULA RENATA PEREIRA-OAB 83369),
JUSCIMAR JOSÉ MENDES
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PROGRESSISTAS - PP, do município de PAROBÉ/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 39/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 10.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 13.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 14.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PROGRESSISTAS - PP, do município de PAROBÉ/RS,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 311/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 72-61.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) IONARA RUMPEL DUTRA-OAB 55062)
RESPONSÁVEL(S) : VALDENIR DE MELLO MARTINS E ELÁRIO CARLOS JAHN (ADV(S) IONARA RUMPEL DUTRA-OAB 55062)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de
PAROBÉ/RS.
Após notificações, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 03.
Publicado edital n. 045/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 06.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 09.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 10.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município
de PAROBÉ/RS., apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 312/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-64.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2010 - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
RESPONSÁVEL(S) : OLAVO MOREIRA DE VARGAS E LUIS CARLOS DA SILVA (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
Vistos etc.
Diante do teor do parecer conclusivo da unidade técnica e do parecer do Órgão Ministerial, ambos pela desaprovação das contas, intime-se o
órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram as
provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância no processo, sob pena de preclusão, na forma do art. 38, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 09 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 124, Página: 53

NOTA DE EXPEDIENTE N. 313/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-07.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - Partidos
Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Nacional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
RESPONSÁVEL(S) : LORIVAL DA ROSA E EDERSON TOLEDO RIBEIRO (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
Vistos.
Nos termos do despacho de fl. 53, intime-se o órgão partidário e responsáveis acerca do Exame de Contas, devendo a manifestação e juntada
de documentos ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias.
Tudo cumprido, retornem conclusos.
Taquara, 05 de julho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 36-04.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Eleições 2018
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV(S) GUILHERME OLIVEIRA REIS-OAB 88875)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS RENATO BENTO OLIVEIRA JÚNIOR E JORGE LUIZ SILVEIRA (ADV(S) GUILHERME OLIVEIRA REIS-OAB
88875)
Vistos.
Transitada em julgado a sentença, determino a regularização do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e do registro do órgão
de direção municipal do PPS de Pelotas, se por outro processo não estiverem suspensos.
Intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido.
Comunique-se à Presidência do TRE/RS.
Pelotas, 04 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 34-34.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Eleições 2018 - Turuçu
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON ORLANDO DOS SANTOS E LEANDRO SAMPAIO (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos.
Transitada em julgado a sentença, determino a regularização do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e do registro do órgão
de direção municipal do PDT de Turuçu, se por outro processo não estiverem suspensos.
Intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido.
Comunique-se à Presidência do TRE/RS.
Pelotas, 04 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 65-54.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Eleições 2018 - Turuçu
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CRISTIANO GONZALEZ-OAB 86625)
RESPONSÁVEL(S) : RONI FERNANDO BUSS E WERENA LUBKE LUBKE
Vistos.
Trata-se prestação de contas, referente às Eleições 2018, do Progressistas de Turuçu.
Considerando que já há julgamento de contas não prestadas com trânsito em julgado, recebo como pedido de regularização das contas, nos
termos do art. 83, §§ 1º e 2º, da da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se edital no DEJERS, na forma do art. 59 e adote-se o rito previsto na resolução para o processamento da prestação de contas.
Dil.
Pelotas, 04 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES - Juiz Eleitoral da 060ª ZE
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64ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 16/2019 - 064ªZE
A Doutora MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA, Juíza Eleitoral da 064ª Zona de Rodeio Bonito-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 Osório, 366,
Centro, em Rodeio Bonito, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95
e do art. 45, I da Resolução TSE n. 23.546/17, o nome do Partido Político e responsáveis que apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018, apresentada pelos seguintes
partidos políticos:
– Partido dos Trabalhadores – PT, de Cerro Grande/RS;
Responsáveis: Romário Marcolan e Milton Jonei Blau
– Democratas – DEM, de Novo Tiradentes/RS;
Responsáveis: João Nelci da Silva Santos e Anildo Flirque
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Rodeio Bonito-RS, 3 de julho de 2019.
Eu, Eduardo Matheus Weber, Chefe de Cartório da 064ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA,
Juíza Eleitoral da 64ª ZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 17/2019 - 064ªZE
A Doutora MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA, Juíza Eleitoral da 064ª Zona de Rodeio Bonito-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 Osório, 366,
Centro, em Rodeio Bonito, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, caput, da Resolução
TSE n. 23.553/17, o nome dos Partidos Políticos e responsáveis que apresentaram as contas acerca da arrecadação e gastos de recursos nas
eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade da apresentação da prestação de contas acerca da arrecadação e gastos de recursos nas eleições gerais de 2018, do
seguinte partido político:
- Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Cerro Grande/RS;
Responsáveis: Elemar Toso e Anair Fátima Ribeiro Dalla Corte.
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 à Juíza Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, conforme
previsão contida no § 1º do artigo 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Rodeio Bonito-RS, 04 de julho de 2019.
Eu, Éderson Luiz de Oliveira Anger, Técnico Judiciário da 064ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA,
Juíza Eleitoral da 64ª ZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 18/2019 - 064ªZE
A Doutora MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA, Juíza Eleitoral da 064ª Zona de Rodeio Bonito-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 Osório, 366,
Centro, em Rodeio Bonito, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95
e do art. 45, I da Resolução TSE n. 23.546/17, o nome do Partido Político e responsáveis que apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018, apresentada pelo seguinte
partido político:
– Partido Social Cristão – PSC, de Pinhal/RS;
Responsáveis: Jorge Luiz Junges e Laudelino Luiz Bandeira
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Rodeio Bonito-RS, 5 de julho de 2019.
Eu, Eduardo Matheus Weber, Chefe de Cartório da 064ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA,
Juíza Eleitoral da 64ª ZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 19/2019 - 064ªZE
A Doutora MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA, Juíza Eleitoral da 064ª Zona de Rodeio Bonito-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 Osório, 366,
Centro, em Rodeio Bonito, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31, seus incisos e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à
Prestação de Contas Anuais – Exercício de 2018, do diretório municipal desta 064ª Zona Eleitoral, abaixo discriminado.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
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– Partido Liberal - PL, de Ametista do Sul/RS;
Responsáveis: Delmir Potrich e José Teles dos Santos
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 no DEJERS.
Rodeio Bonito-RS, 5 de julho de 2019.
Eu, Eduardo Matheus Weber, Chefe de Cartório da 064ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA,
Juíza Eleitoral da 64ª ZE.

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-21.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV - CANOAS/RS, CRISTIANO FERREIRA MORAES E MARIA DO HORTO GRAVANA PRESTES
(ADV(S) ADRIANO APOLINÁRIO SARAIVA-OAB 96208)
Considerando o teor das certidões das fls. 71, verso e 73, intimem-se o Partido Verde e seu Presidente por meio de Edital pelo prazo de 20
(vinte) dias.
Canoas, 03 de julho de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

67ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-51.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Relvado
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - RELVADO (ADV(S) LIANE DA COSTA-OAB 88115)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS LUIZ FRAPORTI E ALEXANDRE ANTONIO PERIN (ADV(S) LIANE DA COSTA-OAB 88115)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Progressistas – PP do Município de Relvado/RS, relativa ao ano de 2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas, embora não tenha sido apresentada de forma intempestiva, está instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que o Partido Político não arrecadou recursos, pelo que não houve, em tese, receitas originadas
de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do PROGRESSISTAS - PP do município de RELVADO/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-96.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Roca Sales
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - ROCA SALES (ADV(S) FRANCK ANDREA LANG-OAB 49.803)
RESPONSÁVEL(S) : GILBBERTO ECKHARDT E LEANDRO BOTEGA (ADV(S) FRANCK ANDREA LANG-OAB 49.803)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do Município de Roca Sales/RS, relativa ao ano de 2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas, embora não tenha sido apresentada de forma intempestiva, está instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que os valores arrecadados pelo Partido Político transitaram pela conta bancária, com
identificação dos respectivos doadores tanto na conta bancária quanto nos recibos emitidos, nos termos da legislação aplicável ao caso. Não
houve receitas originadas de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIO - MDB do município de ROCA
SALES/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-66.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Relvado
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - RELVADO (ADV(S) LIANE DA COSTA-OAB 88115)
RESPONSÁVEL(S) : ANDREANA DORIGON DA CROCE E ALEXON TEOBALDI (ADV(S) LIANE DA COSTA-OAB 88115)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Relvado/RS, relativa ao ano de 2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas, embora tenha sido apresentada de forma intempestiva, está instruída com os documentos arrolados na
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que o Partido Político não arrecadou recursos, pelo que não houve, em tese, receitas originadas
de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de RELVADO/RS, relativas ao
exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-52.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Relvado
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
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PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - RELVADO (ADV(S) GUSTAVO MEZZOMO-OAB 84713)
RESPONSÁVEL(S) : REGINALDO RIZZI E MARCIO ANDREOLLI (ADV(S) GUSTAVO MEZZOMO-OAB 84713)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do Município de RELVADO/RS, relativa ao ano de 2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas doi apresentada de forma tempestiva, está instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que o Partido Político não arrecadou recursos, pelo que não houve, em tese, receitas originadas
de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIO - MDB do município de RELVADO/RS,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-80.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Encantado
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM - ENCANTADO-RS (ADV(S) NEI ANTONIO DI DOMENICO-OAB 16851)
RESPONSÁVEL(S) : NIVALDO JOSÉ MAGAGNIN E BALTAZAR JOSE BERTI (ADV(S) NEI ANTONIO DI DOMENICO-OAB 16851)
Vistos.
Trata-se da declaração de ausência de movimentação de recursos formulada pelo DEMOCRATAS - DEM de Encantado, relativa ao exercício
financeiro de 2018.
Foi regularmente publicado o Edital 19/2019, dando publicidade à declaração, tendo transcorrido o prazo sem impugnações.
Sobreveio parecer da unidade técnica pelo atendimento aos requisitos concernentes à declaração de ausência de movimentação financeira.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela conformidade da declaração, opinando pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir.
Não tendo havido impugnação à declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido prestador de contas, relativa
ao exercício financeiro de 2018, bem como em face à manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, determino o
arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 45,
VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-59.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Roca Sales
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB - ROCA SALES (ADV(S) DORLY JOSÉ GIONGO-OAB 19684)
RESPONSÁVEL(S) : FABIANE CANEPPELE E JAQUELINE WIRTTI (ADV(S) DORLY JOSÉ GIONGO-OAB 19684)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do Município de Roca Sales/RS, relativa ao ano de 2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas, embora não tenha sido apresentada de forma tempestiva, está instruída com os documentos arrolados
na Resolução TSE nº 23.546/2017.
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Do que consta dos autos, é possível afirmar que os valores arrecadados pelo Partido Político transitaram pela conta bancária, com
identificação dos respectivos doadores tanto na conta bancária quanto nos recibos emitidos, nos termos da legislação aplicável ao caso. Não
houve receitas originadas de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de ROCA SALES/RS,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-89.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Encantado
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB- ENCANTADO (ADV(S) GILBERTO LUIZ DA CROCE-OAB 28236)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE CALVI E ANILO CAETANO TURATTI (ADV(S) GILBERTO LUIZ DA CROCE-OAB 28236)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do Município de Encantado/RS, relativa ao ano de 2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas, embora não tenha sido apresentada de forma tempestiva, está instruída com os documentos arrolados
na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que os valores arrecadados pelo Partido Político transitaram pela conta bancária, com
identificação dos respectivos doadores tanto na conta bancária quanto nos recibos emitidos, nos termos da legislação aplicável ao caso. Não
houve receitas originadas de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de ENCANTADO/RS,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-15.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Doutor Ricardo
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT- DOUTOR RICARDO (ADV(S) JACOB LIMBERGER NETO-OAB 59921)
RESPONSÁVEL(S) : NEOCIR CARLOS BELATTO E TIAGO LUIZ BERTOTTI (ADV(S) JACOB LIMBERGER NETO-OAB 59921)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista – PDT do Município de Doutor Ricardo/RS, relativa ao ano de 2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas, embora não tenha sido apresentada de forma tempestiva, está instruída com os documentos arrolados
na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que os valores arrecadados pelo Partido Político transitaram pela conta bancária, com
identificação dos respectivos doadores tanto na conta bancária quanto nos recibos emitidos, nos termos da legislação aplicável ao caso. Não
houve receitas originadas de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
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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Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do município de DOUTOR
RICARDO/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-07.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Encantado
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - ENCANTADO (ADV(S) WAGNER VIDAL-OAB 68226)
RESPONSÁVEL(S) : MARINO EUGENIO DEVES E VALDECIR LUIS CARDOSO (ADV(S) WAGNER VIDAL-OAB 68226)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Progressistas – PP do Município de Encantado/RS, relativa ao ano de 2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva e está instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que os valores arrecadados pelo Partido Político transitaram pela conta bancária, com
identificação dos respectivos doadores tanto na conta bancária quanto nos recibos emitidos, nos termos da legislação aplicável ao caso. Não
houve receitas originadas de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do PROGRESSISTAS - PP do município de ENCANTADO/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-67.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Doutor Ricardo
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - DOUTOR RICARDO (ADV(S) MÁRCIO ARCARI-OAB 50801)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO CASTOLDI E SILVANA ANA PERUCHINI (ADV(S) MÁRCIO ARCARI-OAB 50801)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Progressistas – PP do Município de Doutor Ricardo/RS, relativa ao ano de 2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada de forma intempestiva e está instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que os valores arrecadados pelo Partido Político transitaram pela conta bancária, com
identificação dos respectivos doadores tanto na conta bancária quanto nos recibos emitidos, nos termos da legislação aplicável ao caso. Não
houve receitas originadas de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
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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Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do PROGRESSISTAS - PP do município de DOUTOR RICARDO/RS, relativas ao
exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-37.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Muçum
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - MUÇUM (ADV(S) FELIPE HENRIQUE GIARETA-OAB 84897)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ALBERTO BONATTO E MAURA CIPRIANI (ADV(S) FELIPE HENRIQUE GIARETA-OAB 84897)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do Município de Muçum/RS, relativa ao ano de 2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva e está instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que o Partido Político teve apenas doações estimáveis em dinheiro , mas não não arrecadou
recursos, pelo que não houve, em tese, receitas originadas de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIO - MDB do município de MUÇUM/RS,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-30.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vespasiano Corrêa
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - VESPASIANO CORRÊA (ADV(S) GUSTAVO MEZZOMO-OAB 84713)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO MICHELON, IZABEL MARCON E ALEXANDRE MARCOLIN FAVERO (ADV(S) GUSTAVO MEZZOMO-OAB
84713)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do Município de Vespasiano Corrêa/RS, relativa ao ano de
2018.
Conforme determina a legislação aplicável, procedeu-se à juntada de certidão com a composição da comissão executiva do partido, bem como
foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação.
Ao depois, sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas.
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva e está instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que os valores arrecadados pelo Partido Político transitaram pela conta bancária, com
identificação dos respectivos doadores tanto na conta bancária quanto nos recibos emitidos, nos termos da legislação aplicável ao caso. Não
houve receitas originadas de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do município de VESPASIANO
CORRÊA/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Transitado em julgado, arquivem-se.
Encantado, 04 de julho de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019- 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 43-48.2019.6.21.0075
Prestação de Contas – Declaração de Ausência de Movimentação
PROCEDÊNCIA: Protásio Alves RS
JUIZ ELEITORAL: Carlos Koester
PARTIDO: Democratas – DEM
Adv. Lindon Roberto Bolsoni OAB/RS 30778
Rh.
Na hipótese da prestação de contas não vir acompanhada de extratos bancários, intime-se o prestador para manifestar-se acerca da existência
de conta bancária aberta e apresentar eventuais extratos bancários relativos ao exercício, no prazo de 5 dias.
Após, providencie-se a publicação do Edital previsto no inciso I, do art.45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Findo o prazo sem que haja impugnação, deve o Cartório Eleitoral atender as providências descritas no artigo 45, II a IV, das Resolução de
regências, expedindo Parecer Conclusivo.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Nova Prata, 05 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-48.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCDOB) SARANDI (ADV(S) LETICIA BRANCHER-OAB
80818)
RESPONSÁVEL(S) : VLADIMIR MAIER E DAIANE GETSCH CARPENEDO
Vistos, etc.
Verifica-se a irregularidade da representação dos Responsáveis, exigência do art. 31, II, da Res. n.° 23.546/2017 do TSE.
Assim, tendo em vista a natureza jurídica da ação de Prestação de Contas, que se assemelha, em muito, ao de Jurisdição Voluntária, com
base ainda nos termos do art. 15 do Código de Processo Civil (CPC), que possibilita a utilização subsidiária de suas normas ao Processo
Eleitoral, entendo aplicável à lide os termos do parágrafo único do art. 723 do CPC, pelo que determino, com arrimo no art. 76, §1°, II, também
do CPC, a intimação dos Responsáveis, o Sr. Vladimir Maier e a Sra. Daiane Getsch Carpenedo, para apresentarem procuração constituindo
advogado no prazo de 05 dias, sob pena de ter a revelia decretada nos autos.
Ato contínuo, expeça-se edital e publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, para a apresentação de impugnação pelos
interessados no prazo de 3 (três) dias, a qual deve vir acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período, conforme disposto no art. 45, I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo do edital, providencie-se a juntada dos extratos bancários disponibilizados na forma do art. 45, II, da resolução
supramencionada, bem como, colha-se e certifique-se nos autos as 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, consoante disposto no art. 45,
II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Logo após, proceda-se à análise técnica no prazo de 5 (cinco) dias, com posterior vista ao MPE para manifestação em igual prazo.
Existindo impugnação nos autos, abra-se vista aos interessados para manifestação no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Sarandi, 03 de juLho de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-18.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
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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PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - MDB - NOVA BOA VISTA (Adv(s) Andréia Maria Rambo- OAB 106553)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS PANZENHAGEN e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA QUEIROZ (Adv(s) Andréia Maria Rambo-OAB 106553)
Vistos.
Publique-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício por meio de edital, dando-se ciência ao Ministério Público, na
forma do §1º do art. 31 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação das contas, nos termos do §3º do
art. 31 da Resolução supracitada.
Em seguida, proceda-se ao exame preliminar da prestação de contas ora apresentada, e, se verificada a ausência das peças previstas no art.
29 da Res. TSE nº 23.546/2017, intime-se para complementação em 20 (vinte) dias. Findo esse prazo, sem apresentação das peças, voltem
conclusos para fins do disposto no art. 34, § 4º, Res. TSE nº 23.546/2017.
Por outro lado, com a manifestação da agremiação partidária, ou ausente necessidade de complementação das peças, proceda-se a análise
técnica. Se baixados os autos em diligência, notifiquem-se os interessados para cumprimento em 30 (trinta) dias. Com a manifestação, ou não,
da agremiação partidária, emita-se relatório conclusivo, com posterior vista ao MPE pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 37, Res. TSE nº
23.546/2017).
Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica ou no parecer
oferecido pelo MPE, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus respectivos advogados, para que ofereçam defesa no
prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo.
Após, voltem conclusos para os fins dos arts. 39 e 40 da já citada Resolução.
Diligências legais.
Sarandi, 03 de julho de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-95.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) DE SARANDI-RS
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO ROBERTO VERON e ROSANE LAVA LENCINA
Vistos, etc.
Ante o teor da notificação da fl. 20, que foi devidamente entregue ao seu destinatário (fl. 22), o que foi certificado às fls. 54 e 56 e em razão da
ausência de constituição de advogados nos autos, com base no art. 76, §1°, II do Código de Processo de Civil (CPC), aplicado
subsidiariamente ao Processo Eleitoral em vista dos termos do art. 15 desse mesmo diploma legal, declaro a revelia do PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) DE SARANDI – RS, bem como de seus responsáveis, Srs. Marcio Roberto Veron e
Rosane Lava Lencina, com a perda do direito de intimação dos atos processuais, conforme o art. 346, também do CPC.
Cumpra-se o restante do despacho da fl. 03.
Diligências legais.
Sarandi, 03 de julho de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

91ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-54.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Crissiumal
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) CHRISTIAN ALEX LIPPERT STÜRMER-OAB 55897)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO MOACIR HAAS E ÉLIO LAMPERT (ADV(S) CHRISTIAN ALEX LIPPERT STÜRMER-OAB 55897)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira das contas partidárias, referente ao Exercício de 2018, do MDB –
Movimento Democrático Brasileiro do município de Crissiumal/RS.
Foi publicado o Edital n. 07/2019, na Edição n. 90 do DEJERS, folha 51, dando ampla publicidade da apresentação desta declaração.
Transcorreram os prazos de publicação e de impugnação das contas, sem manifestações.
A unidade técnica expediu relatório (folhas 18; 18-v), concluindo pela inexistência de movimentação financeira, ao considerar que, em consulta
efetuada dentro do Portal SPCA acerca dos extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, não obteve-se o retorno de qualquer resultado,
conforme pode-se verificar à fl. 14.
Da mesma forma, nas consultas realizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, não houve identificação de aplicações ou recebimento de
recursos do Fundo Partidário (fls. 15 e 16), ou de utilização de recibos eleitorais (fl. 17).
Os autos foram encaminhados ao MPE para emissão de parecer, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 20).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
A possibilidade de apresentação de uma Declaração de Ausência de Movimentação Financeira pelos partidos políticos está prevista no art. 28,
§ 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Não tendo havido impugnação à declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido, relativa ao exercício financeiro
de 2018, tampouco movimentação financeira registrada nos extratos bancários consultados nos sistemas da Justiça Eleitoral, e considerando a
manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, tenho como prestadas as contas, as quais encontram-se sem
quaisquer impropriedades, ou irregularidades capazes de comprometê-las.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo MDB – Movimento Democrático Brasileiro do município de
Crissiumal/RS, considerando para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as respectivas contas, na forma do art. 45, VIII,
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais. Publique-se, registre-se e intimem-se, inclusive o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Crissiumal, 03 de julho de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-62.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Crissiumal
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753 E VICTOR HUGO JALOWIETZKI GIEHLOAB 61438)
RESPONSÁVEL(S) : INÉSIO JOSÉ GRUB E LEVANIR DE ROSSO SIMIONATO (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753 E VICTOR
HUGO JALOWIETZKI GIEHL-OAB 61438)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidárias, referente ao Exercício de 2018, do PT– Partido dos Trabalhadores do município de
Crissiumal/RS.
Foi publicado o Edital n. 08/2019, na Edição n. 86 do DEJERS, folha 69, dando ampla publicidade do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado do Exercício, bem como foi intimado o Ministério Público (fl. 56), que nada requereu, observando os parágrafos 1º e 2º do art. 31
da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Transcorreram os prazos de publicação e de impugnação das contas, sem manifestações.
A unidade técnica expediu Exame Preliminar (folha 59), Exame Técnico (fls. 60 a 61) e Parecer Conclusivo (fl. 62; 62-v), os quais concluem
pela regularidade da movimentação financeira e das peças apresentadas.
Quanto aos extratos bancários eletrônicos, constam às fls. 46 e 44, e estão conforme os extratos bancários apresentados em meio físico pelo
partido (fls. 06 a 17)
Da mesma forma, nas consultas realizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, não houve identificação de aplicações ou recebimento de
recursos do Fundo Partidário (fls. 54 e 55).
Por fim, também não foi constatado o recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, ou de origem não identificada.
Os autos foram encaminhados ao MPE para emissão de parecer, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 64).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Ante o exposto, não tendo havido impugnação às contas apresentadas pelo Partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, e considerando a
manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, tenho como prestadas as contas, as quais encontram-se sem
quaisquer impropriedades, ou irregularidades capazes de comprometê-las.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas do PT– Partido dos Trabalhadores do município de Crissiumal/RS, na forma do art. 46, I da
Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais. Publique-se, registre-se e intimem-se, inclusive o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Crissiumal, 03 de julho de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-32.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Humaitá
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ATANAGILDO JOSÉ DE ALMEIDA NETO-OAB 36416 E KELIN INÊS
KUHN SOSSMEIER-OAB 97479)
RESPONSÁVEL(S) : ROQUE STEFFENS E ELCIO ROQUE HANAUER (ADV(S) KELIN INÊS KUHN SOSSMEIER-OAB 97479)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
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Trata-se de Prestação de Contas partidárias, referente ao Exercício de 2018, do PDT– Partido Democrático Trabalhista do município de
Humaitá/RS.
Foi publicado o Edital n. 08/2019, na Edição n. 86 do DEJERS, folha 69, dando ampla publicidade do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado do Exercício, bem como foi intimado o Ministério Público (fl. 55), que nada requereu, observando os parágrafos 1º e 2º do art. 31
da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Transcorreram os prazos de publicação e de impugnação das contas, sem manifestações.
A unidade técnica expediu Exame Preliminar (folha 62), Exame Técnico (fls. 63-64) e Parecer Conclusivo (fl. 65; 65-v), os quais concluem pela
regularidade da movimentação financeira e das peças apresentadas.
Quanto aos extratos bancários eletrônicos, constam às fls. 43 e 44, e estão conforme os extratos bancários apresentados em meio físico pelo
partido (fls. 07 a 18)
Da mesma forma, nas consultas realizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, não houve identificação de aplicações ou recebimento de
recursos do Fundo Partidário (fls. 53 e 54).
Por fim, também não foi constatado o recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, ou de origem não identificada.
Os autos foram encaminhados ao MPE para emissão de parecer, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 69).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Ante o exposto, não tendo havido impugnação às contas apresentadas pelo Partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, e considerando a
manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, tenho como prestadas as contas, as quais encontram-se sem
quaisquer impropriedades, ou irregularidades capazes de comprometê-las.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas do PDT– Partido Democrático Trabalhista do município de Humaitá/RS, na forma do art. 46, I da
Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais. Publique-se, registre-se e intimem-se, inclusive o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Crissiumal, 03 de julho de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-40.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Humaitá
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) RODRIGO KOWALSKI-OAB 83.517)
RESPONSÁVEL(S) : JORDANA LEMOS HASSE E JULIANO ANDRÉ HASSE (ADV(S) RODRIGO KOWALSKI-OAB 83.517)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidárias, referente ao Exercício de 2018, do PSDB– Partido da Social Democracia Brasileira do município
de Humaitá/RS.
Foi publicado o Edital n. 08/2019, na Edição n. 86 do DEJERS, folha 69, dando ampla publicidade do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado do Exercício, bem como foi intimado o Ministério Público (fl. 63), que nada requereu, observando os parágrafos 1º e 2º do art. 31
da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Transcorreram os prazos de publicação e de impugnação das contas, sem manifestações.
A unidade técnica expediu Exame Preliminar (folha 71), Exame Técnico (fls. 72-73) e Parecer Conclusivo (fl. 74; 74-v), os quais concluem pela
regularidade da movimentação financeira e das peças apresentadas.
Quanto aos extratos bancários eletrônicos, constam às fls. 49 e 50, e estão conforme os extratos bancários apresentados em meio físico pelo
partido (fls. 09 a 24)
Da mesma forma, nas consultas realizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, não houve identificação de aplicações ou recebimento de
recursos do Fundo Partidário (fls. 66 e 67).
Por fim, também não foi constatado o recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, ou de origem não identificada.
Os autos foram encaminhados ao MPE para emissão de parecer, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 76).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Ante o exposto, não tendo havido impugnação às contas apresentadas pelo Partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, e considerando a
manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, tenho como prestadas as contas, as quais encontram-se sem
quaisquer impropriedades, ou irregularidades capazes de comprometê-las.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas do PSDB– Partido da Social Democracia Brasileira do município de Humaitá/RS, na forma do art. 46,
I da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais. Publique-se, registre-se e intimem-se, inclusive o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Crissiumal, 03 de julho de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-47.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Crissiumal
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
RESPONSÁVEL(S) : CELSO ALEXANDRE KOCH PEDRY E AURO RICARDO DOS SANTOS (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira das contas partidárias, referente ao Exercício de 2018, do PCDOB – Partido
da Social Democracia Brasileira do município de Crissiumal/RS.
Foi publicado o Edital n. 07/2019, na Edição n. 90 do DEJERS, folha 51, dando ampla publicidade da apresentação desta declaração.
Transcorreram os prazos de publicação e de impugnação das contas, sem manifestações.
A unidade técnica expediu relatório (folhas 22; 22-v), concluindo pela inexistência de movimentação financeira., ao considerar que, em consulta
efetuada dentro do Portal SPCA acerca dos extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, não obteve-se o retorno de qualquer resultado,
conforme pode-se verificar à fl. 18.
Da mesma forma, nas consultas realizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, não houve identificação de aplicações ou recebimento de
recursos do Fundo Partidário (flls. 19 e 20), ou de utilização de recibos eleitorais (fl. 21).
Os autos foram encaminhados ao MPE para emissão de parecer, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 24).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A possibilidade de apresentação de uma Declaração de Ausência de Movimentação Financeira pelos partidos políticos está prevista no art. 28,
§ 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Não tendo havido impugnação à declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido, relativa ao exercício financeiro
de 2018, tampouco movimentação financeira registrada nos extratos bancários consultados nos sistemas da Justiça Eleitoral, e considerando a
manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, tenho como prestadas as contas, as quais encontram-se sem
quaisquer impropriedades, ou irregularidades capazes de comprometê-las.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo Partido Comunista do Brasil do município de Crissiumal/RS,
considerando para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as respectivas contas, na forma do art. 45, VIII, Resolução TSE
23.546/2017.
Diligências legais. Publique-se, registre-se e intimem-se, inclusive o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Crissiumal, 03 de julho de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-10.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Crissiumal
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) SIDO HORST-OAB 57661)
RESPONSÁVEL(S) : NILSON JONES MARTENS WELTER E MARILTON HANNEL DUTRA (ADV(S) SIDO HORST-OAB 57661)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidárias, referente ao Exercício de 2018, do PP– Progressistas do município de Crissiumal/RS.
Foi publicado o Edital n. 08/2019, na Edição n. 86 do DEJERS, folha 69, dando ampla publicidade do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado do Exercício. Transcorreram os prazos de publicação e de impugnação das contas, sem manifestações.
A unidade técnica expediu Exame Preliminar (folha 62), Exame Técnico (fls. 63-64) e Parecer Conclusivo (fl. 65; 65-v), os quais concluem pela
regularidade da movimentação financeira e das peças apresentadas.
Quanto aos extratos bancários eletrônicos, constam às fls. 49 e 50, e estão conforme os extratos bancários apresentados em meio físico pelo
partido (fls. 07 a 18)
Da mesma forma, nas consultas realizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, não houve identificação de aplicações ou recebimento de
recursos do Fundo Partidário.
Por fim, também não foi constatado o recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, ou de origem não identificada.
Os autos foram encaminhados ao MPE para emissão de parecer, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 67).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Ante o exposto, não tendo havido impugnação às contas apresentadas pelo Partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, e considerando a
manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, tenho como prestadas as contas, as quais encontram-se sem
quaisquer impropriedades, ou irregularidades capazes de comprometê-las.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas do do PP– Progressistas do município de Crissiumal/RS, na forma do art. 46, I da Resolução do TSE
nº 23.546/2017.
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Diligências legais. Publique-se, registre-se e intimem-se, inclusive o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Crissiumal, 03 de julho de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 245/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 64-64.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ROBERTO ALBARELLO-OAB 73491)
RESPONSÁVEL(S) : OLIMPIO GONÇALVES E EDENILSON STANGA (ADV(S) ROBERTO ALBARELLO-OAB 73491)
Vistos.
Nos termos do §1º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017, intime-se o partido para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, quanto às
diligências requeridas.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de julho de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 246/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-67.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Palmitinho
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIONATAN JOSÉ PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTÔNIO
PERETTO-OAB 70457)
RESPONSÁVEL(S) : NALDIR VICENTE (ADV(S) DIONATAN JOSÉ PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTONIO PERETTO-OAB 70457),
SEBASTIAO FRANCISCO PASTORIO (ADV(S) DIONATAN JOSÉ PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTÔNIO PERETTO-OAB 70457)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Palmitinho – RS, relativa ao
exercício de 2016.
Foram enviadas cópias do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial para o Ministério Público Eleitoral (fl. 71).
Publicou-se o Edital n. 29/2017 (fl. 67) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), Edição nº 83, Página n° 71,
em 18/05/2017, dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de 2016, conforme certidão de fl. 69.
Não houve impugnação às contas (fl. 73).
A unidade técnica realizou o exame preliminar das contas (fl. 74). Intimados, partido e responsáveis quedaram inertes (fl. 81v).
Efetuado o exame das contas (fls. 93/95), verificou-se o recebimento de receitas, na conta-corrente nº 60.09488.0-1, agência 304, Banco
Banrisul, creditadas pelo diretório nacional do PT, detentor dos CNPJ 00.676.262/0001-70 e 00.676.262/0002-51, no total de R$ 684,53
(seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), porém, sem a comprovação dos doadores originários por meio de
documentos fornecidos pela instituição financeira; além do recebimento de recursos financeiros, sem a informação do CPF/CNPJ do
depositante, na anteriormente citada conta bancária, no montante de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). Dessa forma, a unidade técnica
apontou o recebimento de recursos de origem não identificada no valor total de R$ 1.004,53 (mil e quatro reais e cinquenta e três centavos).
Intimado o partido, o prazo transcorreu in albis (fl. 98v).
Emitido o Parecer Conclusivo (fls. 99/102), o órgão técnico manteve as irregularidades apontadas no relatório de exame das contas, opinando
por sua desaprovação.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer pela desaprovação das contas (fl. 103).
Intimados o partido e seus responsáveis para apresentarem defesa (fls. 104/106), o prazo transcorreu in albis (fl. 106v).
Intimadas as partes para apresentação de alegações finais (fls. 107/109), nos termos do art. 40 da Resolução TSE nº 23.546/2017, novamente
transcorreu o prazo sem manifestação (fl. 109v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos Políticos) e na Resolução TSE n.
23.464/2015, e, quanto a normas processuais, na Resolução TSE n. 23.546/2017.
O parecer conclusivo (fls. 99/102), apontou como irregularidades, o recebimento de recursos de origem não identificada no valor total de R$
1.004,53 (mil e quatro reais e cinquenta e três centavos), formados por:
A) Depósitos efetuados pelo Diretório Nacional do partido na conta bancária do Diretório Municipal, porém, sem a identificação do(s)
doador(es) originário(s), em desacordo com o art. 5º, IV, da Resolução TSE n. 23.464/2015, no valor de R$ 684,53 (seiscentos e oitenta e
quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme tabela de fl. 100;
B) Receitas sem a informação do CPF/CNPJ do depositante nos extratos bancários, no montante de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais),
infringindo os artigos 7º e 8º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, especificados na tabela de fl. 101.
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Quanto às irregularidades descritas no item “A”, o art. 5º da Resolução TSE nº 23.464/2015 autoriza depósitos efetuados por outras
agremiações – como se verifica no presente caso mediante depósitos identificados com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
pertencente ao Diretório Nacional do partido, na conta bancária do órgão partidário municipal –, no entanto, obriga a identificação do doador
originário de tais recursos:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
[...]
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
O partido juntou documentos (fls. 54/62) informando possível doador originário; no entanto, tais documentos foram produzidos unilateralmente
pelo partido, não sendo aptos, portanto, para comprovação da origem dos valores. Ressalto que a verificabilidade da movimentação financeira
dos partidos políticos, por meio de documentos emitidos por instituições bancárias, é imprescindível para o esclarecimento da origem dos
recursos.
Por sua vez, as irregularidades descritas no item “B”, a saber, o recebimento de doações ou contribuições sem a identificação do respectivo
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou, no caso de recursos provenientes de outro partido político ou de candidatos,
de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), nos extratos bancários, viola comando expresso nos artigos 7º e 8º, §2º da Resolução TSE
nº 23.464/2015, impedindo a aferição da origem das receitas partidárias.
Destaco que as irregularidades descritas nos itens “A” e “B”, constituem recebimento de recursos de origem não identificada, cujo valor,
somadas, corresponde à totalidade dos recursos financeiros arrecadados pelo partido no exercício 2016.
Conforme o disposto no art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, tais recursos devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Assim, considerando a presença de irregularidades que comprometem a regularidade das receitas arrecadadas pelo partido, ou seja,
recebimento de recursos de origem não identificada, acompanho o parecer ministerial, no qual a desaprovação das contas é a medida
adequada.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT, do Município de Palmitinho – RS, relativas ao exercício
de 2016, nos termos do art. 46, III, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/2015, determinando a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo
Partidário, pelo prazo de 3 (três) meses.
Ainda, determino o recolhimento do valor recebido indevidamente, no montante de R$ 1.004,53 (mil e quatro reais e cinquenta e três
centavos), ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, nos quais incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base no art.
60, § 1º, da mesma Resolução TSE nº 23.464/2015, acrescido de 10% (dez inteiros por cento) incidente sobre o valor atualizado, conforme
comando do art. 49, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e art. 37 da Lei nº 9096/95.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos de direção nacional e regional do partido do inteiro teor desta decisão, com base no art.
60, I, "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017, e intime-se o órgão hierarquicamente superior, nos termos do art. 60, III, da Resolução TSE nº
23.546/2017 c/c art. 13 da Resolução TRE nº 298/2017, para:
a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o art. 3º, II, da Resolução TSE 23.546/17, destinar a quantia retida à conta única do Tesouro
Nacional e juntar aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU); ou
b) informar nos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário
sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de inexistência ou insuficiência de repasses do Fundo Partidário para o órgão municipal da
agremiação, ou mantendo-se o órgão superior inerte, intime-se o órgão municipal sancionado, na pessoa de seu advogado, para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, devidamente atualizada, acrescido da multa imposta, ou
requeira o seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Federais (Cadin), conforme prevê os art. 60, I, “b” e art. 60, III, “b”, ambos da Resolução TSE 23.546/17, c/c art. 13 da
Resolução TRE-RS nº 298/2017.
Transcorrido o prazo previsto no art. 13 da Resolução TRE-RS nº 298/2017, sem que tenham sido recolhidos os valores devidos, remetam-se
os autos à Secretaria Judiciária o TRE-RS, a qual encaminhará cópia digital à Advocacia-Geral da União - AGU, para que promova as medidas
cabíveis, visando à execução do título judicial.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Frederico Westphalen, 08 de julho de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 247/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-11.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) RODRIGO FRÉU-OAB 97204)
RESPONSÁVEL(S) : OLIVERIO DE VARGAS ROSADO, ADRIANA MARTINS MOURA, VALDECIR MICHELON E SIDNEI JOSE BARBIERI
(ADV(S) RODRIGO FRÉU-OAB 97204)
Vistos.
Conforme certidão de fl. 87, e a informação de que a instituição financeira foi cadastrada no sistema SPCA, intime-se o partido para que realize
as correções necessárias no demonstrativo Relação de Contas Bancárias Abertas, através do sistema SPCA, reapresentando-o no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, §3º, inc. I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de julho de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 248/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-20.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Pinheirinho do Vale
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
RESPONSÁVEL(S) : SADI DE SOUZA E ODIR GIEHL (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
Vistos.
Nos termos do art. 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que complementem a
documentação apontada no exame preliminar da prestação de contas no prazo de 20 (vinte) dias.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de julho de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 249/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-87.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO DENTI JUNIOR E HELIO DALANHOL (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
Vistos.
Nos termos do art. 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que complementem a
documentação apontada no exame preliminar da prestação de contas no prazo de 20 (vinte) dias.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de julho de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 186/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000009-86.2019.6.21.0103
Partido: Partido dos Trabalhadores – PT de Machadinho/RS
ADV.: Almo Jorge Brandão, OAB/RS 32.186
Responsáveis: Volnei Francisco Carpes e Dulce Vanir Funkler
ADV.: Almo Jorge Brandão, OAB/RS 32.186
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Em face da certidão retro, determino o retorno dos autos à unidade técnica para que complemente o Exame da Prestação de Contas de fls. 7273, naquilo que pertine as novas alegações e documentos apresentados pelo prestador de contas (fls. 77-96), especialmente no que se refere
ao exame dos contribuintes intitulados autoridades (artigo 12, Resolução do TSE n. 23.546/17).
Em respeitabilidade ao contraditório e ampla defesa, desde já, defiro ao partido prazo de 30 dias para manifestação sobre o conteúdo dos
apontamentos feitos pela unidade técnica na complementação do exame das contas. Intime-se, na pessoa de seu procurador, por meio do
DEJERS.
Analisados os documentos, em não havendo indícios de impropriedades ou irregularidades, diversos daqueles já apontados no exame das
contas, mostrando-se desnecessária a sua complementação, certifique-se e proceda-se ao parecer conclusivo.
Dil.
São José do Ouro / RS, 3 de julho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 71/2019 - 110ª ZE
A Doutora CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER, Juíza Eleitoral da 110ª Zona de Tramandaí-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. Caldas Júnior n. 1750,
sala 103, em Tramandaí, encontram-se disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos § 2º, do art. 28 e do inciso I, do
artigo 45, ambos da Resolução TSE n. 23.464/2015, as Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, relativas às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais do município de Cidreira/RS.
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos ao exercício 2018, dos partidos políticos, e de
seus respectivos responsáveis, a seguir:
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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PT – Partido dos Trabalhadores (13), do município de Cidreira/RS
(PC 58-09.2019.6.21.0110 - Prot. 24.805/2019)
Carlos Alberto dos Santos Fuhro (presidente)
Rosa Maria Karlinski de Barcellos (tesoureira)
PODE – Podemos (19), do município de Cidreira/RS
(PC 59-91.2019.6.21.0110 - Prot. 24.823/2019)
Frederico Carlos Blessmann Garcia (presidente)
Jorge Luiz Flehr de Azevedo (tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis em dinheiro.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário da Justiça
Eletrônico.
Tramandaí-RS, 8 de julho de 2019.
Eu, Hildegard Hartfelder Krey, Analista Judiciária nesta 110ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 110ª ZE
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo nº 75-16.2017.6.21.0110 - Protocolo 17.726/2017
Natureza: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2016
Partido: Comissão Provisória Municipal de Cidreira do PSD - Partido Social Democrático (55), Eloi Braz Sessim (Presidente) e Alcino Domingos
de Aguiar Filho (Tesoureiro).
Advogado: Antônio Fernando Speguen - OAB/RS 83.526
Vistos.
Acolho os embargos, para tornar sem efeito a decisão.
Passo a decidir:
Cuida-se de analisar as contas do PSD – Partido Social Democrático (55), do município de Cidreira, referentes ao exercício de 2016.
A agremiação partidária teve suas contas referente ao exercício de 2016 julgadas não prestadas, com sentença transitada em julgado em
06/11/2017, nos autos do processo PC 75-16.2017.6.21.0110 (17.726/2017), tendo ainda sido condenada as penas de perda do fundo
partidário e de suspensão da anotação do diretório perante o TRE.
No uso da prerrogativa assegurada no art. 59, da Resolução TSE n. 23.464/2015, o órgão municipal requereu a regularização da situação
pendente, mediante a apresente de declaração de ausência de movimentação de recursos em 14/01/19, em desacordo com a Lei n. 9.096/95
e Resolução TSE n. 23.464/2015.
O partido, e seus responsáveis, estão formalmente representadas por procurador (fl. 03).
Foi publicado edital e não houve impugnações às contas.
Procedido o exame preliminar (fl. 21/21v), foram identificadas irregularidades, em especial a conta bancária da agremiação.
Intimada a agremiação partidária e seus responsáveis financeiros, através da nota de expediente n. 036/2019 (fl. 29), não houve manifestação.
Com base na documentação apresentada, a unidade técnica expediu parecer conclusivo (fls. 31/31v), opinando pela desaprovação das contas.
O Ministério Público, igualmente, manifestou-se pela pela desaprovação das contas (fls. 34).
Intimada a grei partidária e seus responsáveis, novamente não houve manifestação
É o relatório.
Decido.
ISTO POSTO, em vista da prerrogativa assegurada no art. 59, da Resolução TSE n. 23.464/2015, julgo regularizadas as contas do PSD –
Partido Social Democrático (55), do município de Cidreira, referentes ao exercício de 2016, em razão da apresentação, porém desaprovandoas com base na alínea “c”, inciso III, art. 46, da referida resolução.
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO e PRESTCON; b) Comuniquem-se os órgão de direção
estadual e nacional, de que a agremiação partidária está apta a receber recursos do fundo partidário, tão somente em relação ao presente
exercício financeiro; e c) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, para que levante a suspensão do
registro do ente partidário no Sistema SGIPP.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 04 de julho de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE

124ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL N. 023/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-05.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
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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PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
RESPONSÁVEL(S) : JOSEANE SILVA DA SILVEIRA PUCHALSKI, PRISCILA PEREIRA DUARTE E DEIVIDI SOUZA DE FREITAS
Rh. Vistos.
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido Comunista do Brasil – PC do B,
do município de Alvorada-RS.
Informado o decurso do prazo para a apresentação das contas sem qualquer manifestação das partes, cujo prazo foi concedido em atenção ao
art. 30, inciso I, da Res. TSE n. 23.546/2017, determinei a autuação na classe prestação de contas (fl. 09). Com a regular notificação dos
responsáveis (fls. 05/07), determinei a notificação do órgão estadual e nacional do partido para a suspensão de repasse de novas cotas do
Fundo Partidário à comissão provisória omissa (fl. 10).
Expedidos ofícios (fls. 12/14) e com a confirmação do recebimento pelos diretórios estadual e nacional, informando da omissão do PC do B do
município de Alvorada/RS no dever de prestar as contas, bem como comunicando a suspensão imediata do repasse das quotas do Fundo
Partidário à agremiação, nos termos do art. 30, inciso III, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.464/2015.
Após, foram realizadas as providências do Inc. IV do art. 30 da Resolução n. 23.546/2017. Juntado relatório emitido pelo Sistema de Prestação
de Contas Anual – SPCA, com o demonstrativo de recursos distribuídos do fundo partidário (fl. 15) e juntada a informação sobre a ausência de
movimentação na conta bancária (fl. 16) e certificada ausência de recebimento do fundo partidário pelo Diretório Municipal (fl. 17).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou (fl. 18) pela manutenção da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário,
ante a permanência da ausência de apresentação das contas, mesmo após oportunizada sua prestação após as notificações realizadas pela
Justiça Eleitoral.
Após, decretada a revelia das partes e a adoção dos procedimentos previstos no artigo 30, determinei a abertura de vista aos interessados,
com base no art. 30, IV, alínea "e" da Resolução n. 23.546/2017, transcorrendo o prazo sem manifestação (fl. 22).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art. 32,
caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fls. 03/04, o Partido Comunista
do Brasil – PC do B esteve constituído, no exercício financeiro de 2017, no município de Alvorada-RS, tendo como responsáveis financeiros a
Presidente Priscila Pereira Duarte (de 01/01 a 14/10/2017 e após, tornou-se Secretária de Finanças), o Secretário de Finanças Deividi Souza
de Freitas (de 01/01 a 14/10/2017) e Joseane Silva da Silveira Puchalski (Presidente no período de 15/10 a 31/12/2017), fato que gerou a
obrigação de prestar contas.
Registra-se também que, nos termos do art. 65, § 3º, inciso III, da Res. TSE n. 23.546/2017, "as prestações de contas relativas aos exercícios
de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE n. 23.464, de 17 de dezembro de 2015" , motivo
pelo qual, sendo as presentes contas do exercício financeiro de 2017, devem as eventuais penalidades serem aplicadas com base nas
disposições constantes na Res. TSE n. 23.464/2015. Por outro lado, seu processamento deveria seguir o rito previsto na Res. TSE n.
23.546/2017 que, da análise dos autos, verifico foi regularmente efetuada.
No mérito, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão na obrigação de prestar contas, mesmo após
oportunizada sua apresentação, o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a",
da Res. TSE n. 23.464/2015.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015, o qual regulamenta que:
Art. 48 A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o Tribunal Superior Eleitoral deve encaminhar os autos ao Ministério
Público Eleitoral para os fins do art. 28, III, da Lei n. 9.096, de 1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.
Considerando que não há notícia, nos presentes autos, do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, deixo de determinar a
devolução de tais valores, eis que inexistentes, permanecendo a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação do partido.
Ainda, a Resolução TSE n. 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, prevê no
caput do artigo 42 que "será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação", sendo que
tal suspensão de registro ou anotação também era prevista no caput do artigo 42 da Res. TSE n. 23.465/2015, vigente à época do exercício
financeiro das presentes contas.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, bem como suspenso o registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua situação.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC DO B) do município de Alvorada-RS, relativas ao
exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados,
cominando ao órgão diretivo municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva
apresentação das contas e a suspensão do registro de anotação de seus órgãos de direção, enquanto não regularizada a sua situação.
Intimem-se as partes, mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, considerando ter sido decretada
a revelia destes (caput do artigo 346 do CPC).
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão. Quanto à suspensão do registro
da anotação do Diretório, tal diligência somente será providenciada na hipótese de alteração da decisão liminar concedida na ADI nº 6032, de
Relatoria do Ministro Gilmar Mendes pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, com julgamento previsto para 03/10/2019. Caso contrário, o
feito permanecerá arquivado.
Publique-se.
Registre-se.
Arquive-se.
Alvorada, 05 de julho de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
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EDITAL N. 024/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-50.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
RESPONSÁVEL(S) : VALDEMAR RIVA E VILMAR BENINI
Rh. Vistos.
Determino abertura de vista aos interessados para manifestarem-se sobre o parecer ministerial à fl. 25, no prazo de 03 (três) dias, com base no
art. 30, IV, "e" da Resolução n. 23.546/2017.
Tendo em vista que as partes tornaram-se revéis, deverão ser intimadas por Edital, sendo que o prazo fluirá da data da publicação, conforme
art. 346 do CPC.
Diligências legais.
Alvorada, 05 de julho de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-89.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUÍZA ELEITORAL:KÁREN RICK DANILEVICZ BERTONCELLO
PARTIDO(S) PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) VINICIUS POLANCZYK-OAB/RS 56.956) RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIZ
DOS REIS E ROBSON VICENTE DA SILVA (ADV(S) VINICIUS POLANCZYK-OAB/RS 56.956) Vistos
Diante da Informação da fl. 08, expedida pelo Chefe de Cartório:
1. Designo os servidores Carlos Antônio Ferreira Machado, Chefe de Cartório, e Gerusa Jussara Scheffel Klein, Auxiliar Cartorária, para o
exame das contas;
2. Determino a notificação das partes para que complementem a documentação nos termos da Informação n° 040/2019 no prazo de cinco 05
(cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos.
Diligências Legais.
SAPIRANGA, 04 de julho de 2019.
KÁREN RICK DANILEVICZ BERTONCELLO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-07.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUÍZA ELEITORAL: KÁREN RICK DANILEVICZ BERTONCELLO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO REZENE E CÁTIA REGINA RIBEIRO
ADV(S): REVÉIS
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais do(a) DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO DA SOLIDARIEDADE – SD DO MUNICÍPIO DE SAPIRANGA/RS, relativo ao Exercício Financeiro 2018, conforme disposto no
CAPÍTULO VI - DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS da Res. nº. 23.546/17, que Regulamenta o disposto no Título III Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Regularmente notificados nos termos do art. 30 “a” da Res. 23.546/17, a Agremiação partidária e seus respectivos representantes legais das
notificações, permaneceram silentes.
Transcorrido o prazo legal, mediante Informação nº 030/2019, o Cartório Eleitoral comunicou a ausência de Apresentação da Prestação de
Contas pela agremiação partidária.
Determinou-se a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas e a imediata e a imediata suspensão do repasse das
cotas do Fundo Partidário.
Juntados pelo cartório eleitoral os documentos arrolados no art. 30 inc IV , § 6º, inc. III, da norma aludida, bem como a Relação de Membros
de órgão Diretivo municipal provisório extraído do Sistema SGIP da Justiça Eleitoral.
Certificado no processo 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;
Com Vistas o Ministério Público Eleitoral - MPE manifestou-se pela NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
A equipe técnica designada para exame das contas eleitorais juntou parecer pela Não Apresentação das Contas, devida a ausência total de
documentação para análise.
Declarados revéis a agremiação partidária e seus respectivos agentes responsáveis.
Com nova vista o Ministério Público Eleitoral – MPE, reiterou parecer pela Não apresentação da Contas.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, anoto que, tanto o Partido, quanto seus responsáveis, foram regularmente notificados para regularizar as contas eleitorais,
sem contudo haver qualquer manifestação ou juntada da documentação exigida, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e
aplicação de recursos.
Destarte, DECLARADOS REVÉIS a agremiação partidária e seus respectivos responsáveis legais.
No mais, tenho que a agremiação não atendeu os requisitos legais, omitindo-se ao seu dever de prestar contas, conforme certificou a equipe
técnica, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral – MPE, assim, imperativo o julgamento pela não apresentação das contas.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas eleitorais referentes ao exercício de 2018, do(a) DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO DA SOLIDARIEDADE – SD DO MUNICÍPIO DE SAPIRANGA/RS, forte nos termos 46, IV, “a” e “b” da Resolução
23.546/17 , mantenho a suspensão ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, até que as contas sejam apresentadas. Deixo de
determinar a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal visto determinação do Supremo Tribunal Federal (na ADI n.
6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64 - Medida Cautelar parcialmente deferida), destacando a inexistência de
processo específico para a sanção imposta.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO,
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa.
Sapiranga, 05 de julho de 2019
KÁREN RICK DANILEVICZ BERTONCELLO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-82.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUÍZA ELEITORAL: KÁREN RICK DANILEVICZ BERTONCELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PCDOB
RESPONSÁVEL(S) : JONAS RODRIGO DE ABREU E SIDNEI FOSS DA CRUZ
ADV(S): REVÉIS
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais do(a) DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -PC DO B DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS, relativo ao Exercício Financeiro 2018, conforme
disposto no CAPÍTULO VI - DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS da Res. nº. 23.546/17, que Regulamenta o disposto no
Título III Das Finanças e Contabilidade dos Partidos da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Regularmente notificados nos termos do art. 30 “a” da Res. 23.546/17, a Agremiação partidária e seus respectivos representantes legais das
notificações, permaneceram silentes.
Transcorrido o prazo legal, mediante Informação nº 023/2019, o Cartório Eleitoral comunicou a ausência de Apresentação da Prestação de
Contas pela agremiação partidária.
Determinou-se a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas e a imediata e a imediata suspensão do repasse das
cotas do Fundo Partidário.
Juntados pelo cartório eleitoral os documentos arrolados no art. 30 inc IV , § 6º, inc. III, da norma aludida, bem como a Relação de Membros
de órgão Diretivo municipal provisório extraído do Sistema SGIP da Justiça Eleitoral.
Certificado no processo 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;
Com Vistas o Ministério Público Eleitoral - MPE manifestou-se pela NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
A equipe técnica designada para exame das contas eleitorais juntou parecer pela Não Apresentação das Contas, devida a ausência total de
documentação para análise.
Declarados revéis a agremiação partidária e seus respectivos agentes responsáveis.
Com nova vista o Ministério Público Eleitoral – MPE, reiterou parecer pela Não apresentação da Contas.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, anoto que, tanto o Partido, quanto seus responsáveis, foram regularmente notificados para regularizar as contas eleitorais,
sem contudo haver qualquer manifestação ou juntada da documentação exigida, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e
aplicação de recursos.
Destarte, DECLARADOS REVÉIS a agremiação partidária e seus respectivos responsáveis legais.
No mais, tenho que a agremiação não atendeu os requisitos legais, omitindo-se ao seu dever de prestar contas, conforme certificou a equipe
técnica, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral – MPE, assim, imperativo o julgamento pela não apresentação das contas.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas eleitorais referentes ao exercício de 2018, do(a) DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -PC DO B DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS, forte nos termos 46, IV, “a” e “b” da
Resolução 23.546/17 , mantenho a suspensão ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, até que as contas sejam apresentadas. Deixo
de determinar a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal visto determinação do Supremo Tribunal Federal (na ADI n.
6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64 - Medida Cautelar parcialmente deferida), destacando a inexistência de
processo específico para a sanção imposta.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO,
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa.
Sapiranga, 05 de julho de 2019
KÁREN RICK DANILEVICZ BERTONCELLO - Juíza Eleitoral da 131ª ZE
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132ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 20/2019
A Excelentíssima Senhora Bruna Casagrande Siebeneichler, MM. Juíza Eleitoral desta 132ª 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 General Flores da
Cunha 1467, Bairro Centro, Seberi - RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, as declarações de ausência de
movimentação de recursos, nos termos do art. 45, da Resolução TSE 23.546/2017.
OBJETO: Publicidade das declarações de ausência de movimentação de recursos dos seguintes partidos políticos:
PTB – Erval Seco - RS
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Seberi, 04 de julho de 2019.
Eu, Ilone Maria Ferlin, Chefe do Cartório da 132ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Bruna Casagrande Siebeneichler,
Juíza Eleitoral.

133ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 011/2019 - 133ª ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira, MM. Juiz Eleitoral em Substituição desta 133ª Zona Eleitoral de Triunfo,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que perante este juízo se encontram disponíveis aos interessados as Prestações de Contas sem movimentação financeira,
referente ao seguinte diretório municipal:
Partido Republicano Brasileiro.
Faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, na forma do
artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Cidade de Triunfo, aos três dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, Elias Medeiros
Vieira, Chefe do Cartório desta Zona Eleitoral, subscrevo.
ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA,
Juiz Eleitoral em Substituição.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 28-07.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART. 350 E 353 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ROSSÉLIO NASCIMENTO DE FREITAS (ADV(S) HUMBERTO IRACET BRIETZKE-OAB 102759 E ROSSANO HAMMES
CARDOSO-OAB 78702), JOÃO BATISTA PESSI PARODE (ADV(S) MAURO PEZZZI PARODE-OAB 21.334), MARIA JUÇARA DE AZEREDO
E ANTÔNIO RAIMUNDO RODRIGUES (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREFF-OAB 7108)
Vistos.
Ante os termos das petições e documentos das fls. 817-821 e das fls. 822--824 , mormente considerando a gravidade do infortúnio de saúde
acometido ao réu João Batista Pessi Parode, solicite-se ao Juízo da 113ª Zona Eleitoral, com prioridade, a devolução da Carta Precatória de
acompanhamento da Suspensão Condicional do Processo.
Comunique-se por intermédio de email institucional. Faça-se acompanhar cópia desta decisão.
Triunfo, 05 de julho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-85.2019.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE (ADV(S) JOÃO BATISTA GARCIA-OAB 46.785)
RESPONSÁVEL(S) : EDUARDO PRADO ELIAS E SUZANI DA SILVA ÁVILA (ADV(S) JOÃO BATISTA GARCIA-OAB 46.785)
Vistos.
I – Relatório
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O Partido Rede Sustentabilidade do município de Triunfo/RS apresentou tempestivamente a prestação de contas referente ao exercício 2018
(fls. 02-29). Não houve impugnação da prestação de contas (fl. 35).
O Relatório Conclusivo do Exame das Contas consta das fls. 37-38.
O Parecer do Ministério Público Eleitoral consta da fl. 39.
É o relatório.
II – Fundamentação
O Partido Político apresentou como receitas o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), provenientes de doações. As despesas, por sua
vez, alcançaram valor total de R$ 1.462,80 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) que foram realizadas principalmente
para o pagamento de despessas com serviços técnico-profissionais e com a manutenção da conta bancária. Assim, remanesceu um saldo de
R$337, 20 (trezentos e trinta sete reais e vinte centavos).
O Partido Politico não movimentou recursos financeiros do fundo partidário no exercício 2018, conforme consulta à base de dados do sistema
ODIN-SPCA (fl. 36).
Em seguimento, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação as contas (fl. 39).
Do exame das contas apresentadas não se detectou inconsistências entre as receitas e as despesas informadas pelo partido politico. Nessa
direção, ressalte-se que a finalidade da prestação de contas é dar transparência ao processo eleitoral, de forma a permitir que a sociedade
tenha conhecimento das receitas obtidas pelos partidos políticos e candidatos, assim como da destinação das despesas efetuadas.
Desse modo, por refletirem adequadamente a real movimentação financeira, assim como os dispêndios e recursos aplicados, aprovo as contas
do Partido Rede Sustentabilidade, com arrimo no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, aprovo as contas do Partido Rede Sustentabilidade do Município de Triunfo/RS, referentes ao
exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos para o arquivo.
Triunfo, 03 de julho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 86/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 292-24.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 E 301 DO CE - ART. 29,71 E 288 DO CP - ART. 1 DO DL 201/67 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA (ADV(S) ADROALDO RENOSTO-OAB 26925 E LEONARDO SCHMIDT COSTA-OAB 108445), JAIRO
ROBERTO COSTA KERSTING (ADV(S) ADROALDO RENOSTO-OAB 26925, LEONARDO SCHMIDT COSTA-OAB 108445 E PATRICIA
MOREIRA RENOSTO-OAB 56971), JOSÉ RUI DA ROSA ISIDORIO (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREFF-OAB 7108), JOÃO BATISTA VIEGAS
(ADV(S) SILVANI FATIMA BERLE-OAB 57.138), JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA (ADV(S) SIMBARD JONES FERREIRA LIMA-OAB
63344 E VITÓRIA LEMOS DA SILVA-OAB 114501)
Vistos.
I- Relatório.
Inicialmente relato que a Ação Penal sob exame de n. 292-24.2016.6.21.0133 é resultante da cisão determinada no âmbito da Ação Penal
(originária) de n. 20-64.2015.6.21.0133, movida pelo Ministério Público Eleitoral – MPE contra 45 réus, nos seguintes termos:
Vistos.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral constante da fls. 1049-1050 dos autos.
Para a realização das cisões processuais devem ser observados e conjugados os seguintes parâmetros: a) número máximo de 05 (cinco)
acusados por processo; b) a ordem cronológica da denúncia e c) a tipificação do crime imputado.
O Inquérito Policial que serviu de base para a propositura da ação penal (originária) n. 20-64.2015.6.21.0133, a saber IP nº 905./2012-4 S/DPF/
RS, deverá permanecer no Cartório Eleitoral e à disposição dos interessados.
A par disso, realizada a cisão, a Ação Penal 292.24.2016.6.21.0133 manteve circunscrita como réus Jairo Roberto Costa Kersting, José Valmir
de Oliveira, João Batista dos reis cunha e João Batista Viegas, qualificados na denúncia das folhas 02 a 107. Aos réus nominados foram
imputadas as praticas dos crimes tipificados a seguir:
1) Jairo Roberto Costa Kersting: artigo 288, caput, do Código Penal (1° fato); cinco vezes no artigo 299 do Código Eleitoral, combinado com o
artigo 29, caput, e na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal (8°, 12°, 26°, 47º e 62° fatos).
2) José Valmir de Oliveira: artigo 288, caput, do Código Penal (1° fato); quatro vezes no art. 299 do Código Eleitoral, combinado com o artigo
29, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal (29°, 56°, 58° e 61° fatos); artigo 1°, caput, I, do Decreto-Lei n.º 201/67,
combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal (43° fato); e duas vezes no artigo 1°, caput, II, do Decreto-Lei n.º 201/67, combinado com
o artigo 29, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal ( 31° e 44° fatos);
3) João Batista dos Reis Cunha: artigo 288, caput, do Código Penal (1° fato); três vezes artigo 299 do Código Eleitoral, combinado com o artigo
29, caput, e na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal (35°, 36° e 49° fatos).
4) João Batista Viegas: artigo 288, caput, do Código Penal (1° fato); artigo 301 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 29, caput, do
Código Penal (24º fato).
5) José Rui da Rosa Isidorio: artigo 288, caput, do Código Penal (1° fato); artigo 1°, caput, I, do Decreto-Lei n° 201/67, combinado com o artigo
29, caput, do Código Penal (43° fato); artigo 1°, caput, II, do Decreto-Lei n.º 201/67, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal (44°
fato).
Citados os réus apresentaram as suas defesas, conforme constam das fls. 1098-1117 (Jairo Roberto Costa Kersting), 1133-1141 (José Valmir
de Oliveira), 1162-1180 (João Batista dos Reis Cunha), 1268-1279 (João Batista Viegas) e 1284-1300 (José Rui da Rosa Isidorio).
A denúncia foi ratificada, conforme a decisão da fl. 1319.
No transcorrer da instrução foram inquiridas 08 (oito) testemunhas do réu Jairo Roberto Costa Kersting, a saber: Geraldo Machado Neto,
Márcio Farias Garcia, Vladimir Vargas Silva, Neusa Fazenda Botelho, Cléria Azevedo (fl.1890 – mídia CD da fl.1892-A); Fernando Scarello de
Azevedo, Edson de Borba (fl.1962 – mídia CD da fl.1961-A); Luciano Martins Vaz (fl. 2087-2089).
Também foram ouvidas 08 (oito) testemunhas do réu José Valmir de Oliveira, a aber: Hilton Kasolezak, Jairo de Jesus Alves da Silva, Paulo
Volnei Kuhn, Mara regina dos Santos Noronha, Silvia Helena Roth Volkveis, Cristian Simão (fl.1890 – mídia CD da fl.1892-A) e Claine Vera T.
Fardeis dos Santos (fl. 1497).
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Na sequência, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas do réu João Batista dos Reis Cunha, a saber: Cael da Silva, Celestino José
Shimit (fl.1890 – mídia CD da fl.1892-A) ; 04 (quatro) testemunhas do réu João Batista Viegas, a saber: Sérgio José de Azeredo, Alexandre
Azevedo Bitello, Silvio Luciano Machado, Paulo Henrique (fl.1890 – mídia CD da fl.1892-A) e 01 (uma) testemunha do réu José Rui da Rosa
Isidorio, a saber: Luiz Gonzaga Silva de Oliveira( fl.1962 – mídia CD da fl.1961-A).
Em seguimento, foram homologadas as desistências das oitivas das seguintes testemunhas: Volnei Luiciano de Abreu, Evilaz da Silva Santos
indicadas pelo réu João Batista Viegas; Jeferson Costa Freitas, Ana Maria Schimidt indicadas pelo réu Jairo Roberto Costa Kerting; Humberto
de Campos Kuhn, Paulo Cesar Teixeira Camargo, Luis Carlos Rodrigues Lopes indicadas pelo réu João Batista dos Reis Cunha, conforme
decisões das fls. 1610, 1625, 1890 e 1962.
Também foi cominada a perda de prova em relação as testemunhas Alexandre Ferreira da Rosa, Camila Satiq de Souza Pires, Adriano
Ferreira da Rosa, André Rosa da Silva e Claudiomiro Silva de Ávila, conforme decisões das fls.1620, 1643 e 1890.
O interrogatório dos réus José Valmir de Oliveira, João Batista dos Reis Cunha e João Batista Viegas constam das fls. (2003, com a
correspondente mídia na fl. 2004) e do réu Jairo Roberto Costa Kersting consta da fl. (2090-2092).
A instrução foi encerrada com a decisão da fl. 2024.
As alegações finais do Ministério Público Eleitoral constam das fls. 2025-2043 e as sucessivas alegações finais dos réus constam das folhas
2045-2063 em ralação aos réus José Valmir de Oliveira e Jairo Roberto Costa Kersting; das folhas 2098-2112 em relação ao réu João Batista
dos Reis Cunha; das folhas 2115-2130 em relação ao réu João Batista Viegas; das folhas 2132-2140 em relação ao réu José Rui da Rosa
Isidorio.
É o relatório.
II - Fundamentação
1) Exame das preliminares
As preliminares arguídas pelos réus de inépcia e de inobservância do artigos 41 e 397, do CPP, foram aprecidas e rejeitadas e a denúncia foi
ratificada, conforme decisão da fl. 1319.
A defesa dos réus Jairo Roberto Costa Kersting e José Valmir de oliveira alegaram que a cisão do processo trouxe prejuízos para realizar as
defesas dos réus (fl. 2045-2017). No entanto, em posição diametralmente oposta, assevero que a cisão foi devida e realizada com arrimo no
artigo 80 do Código de Processo Penal, por motivo relevante, com vistas a evitar tumulto processual e a viabilizar a devida prestação
jurisdicional. No aspecto, entenda-se que a cisão processual por motivo relevante pode efetivar-se de modo legítimo, mesmo que
potencialmente possa se configurar a existência de vínculo de conexidade ou de relação de continência. Assim, rejeito a preliminar.
A defesa de João Batista Viegas no ambito da sua defesa arguiu que não foi observado o prazo legal para o oferecimento da denúncia (fl.
1271), assim como apontou para a ocorrência da "Prescrição Intercorrente" (fl 2125). Em relação ao prazo do oferecimento da denúncia,
observo que a inobservância do prazo constitui mera irregularidade, não acarretando a sua rejeição. Rejeito também a preliminar relacionada à
ideia de prescrição intercorrente, por conta do entendimento hoje pacífico dos Tribunais Superiores de que não há possibilidade de se decretar
a extinção da punibilidade projetada ou antecipada.
As defesas dos réus João Batista dos Reis Cunha e José Rui da Rosa Isidorio, arguiram que não foi observado o "princípio do promotor
natural" (fls. 1163 e 1286). Rejeito a preliminar, pois é consabido que a unidade do Ministério Público é princípio institucional que garante a
qualquer de seus membros atuar em nome da instituição de forma suficiente, seja individual ou coletivamente, na forma do art. 127, §1, da
Constituição Federal e art. 4 da Lei Complementar n. 75/93.
As demais preliminares invocadas notadamente se confundem com o mérito da demanda e por isso as rejeito.
2) Exame do Mérito
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra Jairo Roberto Costa Kersting, José Valmir de Oliveira, João Batista dos reis cunha e
João Batista Viegas, sendo-lhes imputadas as praticas dos crimes tipificados a seguir:
1) Jairo Roberto Costa Kersting: artigo 288, caput, do Código Penal (1° fato); cinco vezes no artigo 299 do Código Eleitoral, combinado com o
artigo 29, caput, e na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal (8°, 12°, 26°, 47º e 62° fatos);
2) José Valmir de Oliveira: artigo 288, caput, do Código Penal (1° fato); quatro vezes no art. 299 do Código Eleitoral, combinado com o artigo
29, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal (29°, 56°, 58° e 61° fatos); artigo 1°, caput, I, do Decreto-Lei n.º 201/67,
combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal (43° fato); e duas vezes no artigo 1°, caput, II, do Decreto-Lei n.º 201/67, combinado com
o artigo 29, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal ( 31° e 44° fatos);
3) João Batista dos Reis Cunha: artigo 288, caput, do Código Penal (1° fato); três vezes artigo 299 do Código Eleitoral, combinado com o artigo
29, caput, e na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal (35°, 36° e 49° fatos);
4) João Batista Viegas: artigo 288, caput, do Código Penal (1° fato); artigo 301 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 29, caput, do
Código Penal (24º fato);
5) José Rui da Rosa Isidorio: artigo 288, caput, do Código Penal (1° fato); artigo 1°, caput, I, do Decreto-Lei n° 201/67, combinado com o artigo
29, caput, do Código Penal (43° fato); artigo 1°, caput, II, do Decreto-Lei n.º 201/67, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal (44°
fato).
Inicialmente analiso as condutas relacionadas o crime de associação criminosa, pois imputadas ao conjunto de réus.
a) Crime de associação criminosa, conforme descrito no 1º fato. (Análise conjunta)
Em relação aos réus Jairo Roberto da Costa Kersting, João Batista dos Reis Cunha, João Batista Viegas, José Rui da Costa Isidorio e José
Valmir de Oliveira, verifico que o Ministério Público Eleitoral - MPE imputou-lhes a prática do crime tipificado no artigo 288 do Código Penal (1º
fato), caput, dando conta de que os réus teriam se associado entre si e com os demais denunciados, “para o fim específico de cometerem os
crimes de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), constrangimento ilegal especial (art. 301 do Código Eleitoral) e peculato especial
(art. 1º, caput, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67).” (denúncia, fl. 08). Segundo o MPE, o modo de agir dos réus, em síntese, cumpria o
seguinte roteiro :
O esquema utilizado pela quadrilha dos denunciados revelou-se através de um modus operandi uniforme, que se estendeu desde a compra de
desistência de candidaturas, compra de apoio parlamentar, compra de espaço para a colocação de propaganda eleitoral, constrangimento
ilegal de eleitores, compra de votos, até o sistemático e reiterado uso da máquina pública.
[…]
A conduta da quadrilha dos acusados é facilmente compreendida por dois modos de agir diferenciados, mas com um único e comum objetivo
(a obtenção de mandato eletivo):
a) fizeram uso da máquina pública, em comunhão de vontades, para obterem vantagem eleitoral, a qualquer título, através da distribuição de
benefícios diversos a eleitores (p.e., distribuição de carga de terra, pedras, britas, realização de aterros, açudes, estradas);
b) de movo individual (mas sempre com o fim comum de obtenção da eleição dos candidatos ao cargo majoritário), utilizaram do estratagema
de oferecimento ou de promessa de dinheiro ou de vantagens de naturezas diversas para os eleitores (p.e., pagamento de contas, Carteira de
Habilitação, entrega de cimento), seja para obterem adesão na veiculação de propaganda eleitoral, seja para receberem apoio eleitoral e voto.
(conforme termos da denúncia, fls. 13v-14).
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Na denúncia, o Ministério Público Eleitoral, pontuando a narrativa com exemplos das condutas individualmente praticadas pelos réus,
descreveu suas atuações no âmbito da suposta associação criminosa nos termos que abaixo transcrevo:
Como os demais candidatos a Vereador da Coligação Partidária “TRIUNFO NO CORAÇÃO” e da quadrilha formada pelos denunciados, o
acusado JAIRO KERSTING […] demonstrou total desprezo pelas regras que regem a disputa eleitoral, pautando sua conduta, reiteradamente,
na consecução de ilícitos das mais variadas matizes, tudo com o intuito de obter sua eleição à Câmara Municipal, bem como a eleição do
acusado MARCELO ESSVEIN ao cargo de Prefeito Municipal.
(Jairo Roberto Costa Kersting - fls. 34-35v).
O Vereador JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA, candidato à reeleição pela Coligação “TRIUNFO NO CORAÇÃO”, no curto período da
interceptação telefônica efetivada, também manifestou disposição para praticar infrações das mais variadas naturezas, com o intuito de obter
nas urnas sua recondução ao cargo de Vereador em outubro de 2012, bem como a eleição do candidato a prefeito MARCELO ESSVEIN.
[…]
A compra de espaços de propaganda e de apoio eleitoral revestiu-se na maior, senão na única, plataforma eleitoral de JOÃO BATISTA DOS
REIS CUNHA, consistindo em um modus operandi padrão, adotado por todos os apoiadores de sua campanha, os quais, evidentemente,
agiam sob o comando do candidato.
A perversa e sistemática adoção de abuso do poder econômico como forma de corromper o eleitorado – seja comprando diretamente o voto ou
apoio eleitoral, seja comprando espaço para divulgação de propaganda eleitoral – é facilmente comprovada no caso concreto [...]
(João Batista dos Reis Cunha - fl. 34-36v).
Por seu turno, o denunciado JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA, conhecido como “Valmirão”, ex-Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
e candidato a Vereador de Triunfo/RS, agiu em consonância com os demais componentes da quadrilha.
O comportamento do acusado JOSÉ VALMIR caracterizou-se, basicamente, pelo oferecimento de promessas, dádivas ou vantagens aos
eleitores, como forma de cooptação de votos ou de apoio eleitoral. Em síntese, JOSÉ VALMIR pautou sua conduta, na campanha, em atos de
compra de apoio eleitoral e de voto, compra de espaço para veiculação de propaganda eleitoral, uso indevido da máquina pública e, ainda,
contratação de serviços de engenharia elétrica para duas comunidades localizadas no interior de Triunfo/RS, como forma de obter vantagem
eleitoral.
[…]
Além desse fato, a compra de apoio eleitoral e de voto, por parte de JOSÉ VALMIR, foi algo comum e corriqueiro. No curto espaço de duração
da interceptação telefônica de um dos terminais celulares utilizado pelo próprio candidato, foi possível aferir que, de modo sistemático, JOSÉ
VALMIR voltou-se para a prática de atos de negociação direta com eleitores, oferecendo-lhes vantagens de naturezas diversas – inclusive
dinheiro – em troca de apoio político e de votos.
(José Valmir de Oliveira - fls. 42v-43).
Os denunciados ALTAIR CARVALHO DE FREITAS, JOSÉ RUI DA ROSA ISIDORIO, mais conhecido como “Zé Rui”, e VALDOIR DELCIO
KUHN, também chamado de “Valdoro”, na condição de servidores públicos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de
Triunfo/RS, agiam como executores diretos das tarefas atribuídas à referida Secretaria Municipal para a compra de votos e de espaço para
propaganda eleitoral, especialmente em face de ordens emitidas pelo Secretário Municipal ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE SOUZA, mas
também diretamente pelos demais coacusados.
[…]
A quantidade de usos e desvios indevidos para os quais ALTAIR, JOSÉ RUI e VALDOIR concorreram pode ser inferida das inúmeras
conversas telefônicas interceptadas sobre serviços públicos em desacordo com os princípios administrativos, assim como do volume de
“protocolos” […] executados pelos servidores e com maquinário das Secretarias Municipais de Triunfo/RS durante a campanha eleitoral,
conforme item “Protocolos”, acima”.
(José Rui da Rosa Isidorio- fls. 63-65v).
JOÃO BATISTA VIEGAS, mais conhecido como ‘Tita Viegas’ […] que exercia a função de “fiscal do transporte escolar” (tratava-se de
funcionário público) no Município de Triunfo/RS, afirmou a um dos prestadores do serviço de transporte escolar nessa localidade que “todos os
transportadores que não colocarem placas estão fora”.
[…]
Esses comportamentos são detalhada e individualmente descritos nos 24º e 25º fatos desta denúncia, mas a revelação de que “todos os
transportadores que não colocarem placas ‘estão fora’”, cotejada com as circunstâncias de que JOÃO BATISTA VIEGAS era funcionário
público municipal, enquanto PAULO ROBERTO PEREIRA DAVID era concessionário do Município de Triunfo/RS e compadre do então
Prefeito PEDRO FRANCISCO TAVARES, comprova que eles desempenhavam papeis estruturalmente importantes e duradouros na quadrilha
engendrada pelos acusados para influenciarem as Eleições Municipais de 2012, obrigando prestadores de serviços públicos de transporte a
votarem na Coligação Partidária “TRIUNFO NO CORAÇÃO” e a ostentarem apoio político aos seus integrantes, sob pena de serem
prejudicados.
(João Batista Viegas - fls. 65v-66v).
Em suas alegações finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, discorrendo sobre a atuação específica dos réus:
JAIRO ROBERTO KERSTING
Além dessas ocorrências apuradas e comprovadas no Inquérito Policial, interceptações de comunicações telefônicas de terceiros também
demonstram o profundo comprometimento de JAIRO ROBERTO KERSTING no esquema engendrado pela quadrilha dos denunciados para a
cooptação ilícita de votos e obtenção de vantagens eleitorais por meios espúrios.(fl. 2035)
JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA
A participação do denunciado na quadrilha formada no bojo da Administração Pública local é flagrante e sobressai a partir da análise do
caderno probatório.
[…]
A compra de espaços de propaganda e apoio eleitoral revestiu-se na maior, senão única, plataforma eleitoral de JOÃO BATISTA DOS REIS
CUNHA, consistindo em um modus operandi padrão, adotado por todos os outros apoiadores de sua campanha, os quais, evidentemente,
agiram sob o comando do candidato (fls. 2036/2037)
JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA
O comportamento do acusado JOSÉ VALMIR caracterizou-se, basicamente, pelo oferecimento de promessas, dádivas ou vantagens aos
eleitores, como forma de cooptação de votos ou de apoio eleitoral. Em síntese, JOSÉ VALMIR pautou sua conduta, na campanha, em atos de
compra de apoio eleitoral e de voto, compra de espaço para veiculação de propaganda eleitoral, uso indevido de máquina pública e, ainda,
contratação de serviços de energia elétrica para duas comunidades localizadas no interior de Triunfo/RS, como forma de obter vantagem
eleitoral (fls. 2037/2038)
JOSÉ RUI DA ROSA ISIDORIO
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O denunciado José Rui […] agiu como executor direto das tarefas atribuídas à referida Secretaria Municipal para a compra de votos e de
espaço para propaganda eleitoral, especialmente em face de ordens emitidas pelo Secretário Municipal ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE
SOUZA, mas também diretamente pelos demais coacusados. (fl. 2039)
JOÃO BATISTA VIEGAS
Comprovado assim que desempenhava papel estruturalmente importante e duradouro na quadrilha engendrada pelos acusados para
influenciarem as Eleições Municipais 2012 em Triunfo/RS, obrigando prestadores de serviços públicos de transporte a votarem na Coligação
Partidária “TRIUNFO NO CORAÇÃO” e a ostentarem apoio político aos seus integrantes, sob pena de serem prejudicados.(fl. 2041)
A defesa, por sua vez, em perspectiva diametralmente oposta, aduz em síntese que a conduta narrada pelo MPE na denúncia carece do
elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal. Em seus memoriais, as defesas sustentam pela ausência dos
elementos essenciais para a configuração do crime de associação criminosa e pela inexistência de provas da participação do réu na suposta
quadrilha, conforme trechos que passo a expor:
JAIRO E JOSÉ VALMIR
[...] não há qualquer planejamento prévio, com fim ilícito, ou seja, eventual envolvimento de várias pessoas em torno de uma eleição, ou de
eventual candidato, não significa formação formação de quadrilha, pois, como é consabido por todos, uma eleição sempre haverá união de
esforços de grupo de pessoas, de cabos eleitorais […] (fl. 2053v)
[…] não restou apontado a sua associação permanente, também com o fim criminoso, o planejamento prévio e a distribuição de tarefas, o fim
ilícito e o dolo, portanto, sobre este aspecto, restam ausentes os elementos essenciais a caracterizar o tipo penal […] (fl 2054)
JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA
Conforme se observa das provas colhidas, principalmente do teor das oitivas das testemunhas, o réu João Batista Dos Reis Cunha não está
envolvido em quaisquer das condutas descritas pelo Ministério Público na denúncia. (fl. 2108)
JOÃO BATISTA VIEGAS
Ante o exposto requer [...] a total improcedência da presente ação penal, considerando que não há prova cabal nos autos de que o Réu
associou-se em união estável e permanente para prática de crimes (art. 288 do CP), nem elementos que autorizam a prática do crime tipificado
no art. 301 do Ce, devendo ser julgada improcedente a denúncia, com a absolvição do acusado JOÃO BATISTA VIEGAS [...] (fl. 2130)
JOSÉ RUI DA ROSA ISIDORO
[...] Não há nos autos prova de que o acusado tenha exigido do beneficiário do serviço a apoio político ou voto para qualquer candidato. [...] É
importante que se repita que o acusado não desviou bens ou serviços em proveito próprio ou de terceiros. Apenas cumpriu órdens de seu
superior hierárquico. Muito menos exigiu a promessa de votos aos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito e a vereador da Coligação que estava
no Poder. (fl. 2133-e verso).
A razão está com a defesa.
Isto porque, diferentemente do que alegado pelo Ministério Público Eleitoral e adstrito ao conjunto de provas carreadas aos autos, não constato
a presença dos elementos configuradores do delito de Associação Criminosa atribuído aos réus pelo Ministério Público. Nesse passo, a
denúncia trata de diversas condutas independentes entre si, em contextos fáticos e temporais distintos, envolvendo diferentes agentes, sem
apresentar qualquer indício da união de desígnios. Dito de outro modo, os diálogos, interceptações telefônicas e depoimentos trazidos aos
autos pelo Ministério Público Eleitoral referem-se a situações isoladas, que não estão aptas a demonstrar o vínculo associativo entre esses
réus e os demais denunciados e tampouco a convergência de vontades para a prática de delitos.
Nesse ínterim, importante referir que sobre o crime de associação criminosa, assim dispõe o Código Penal: "Art. 288. Associarem-se 3 (três)
ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos".
A par do tipo penal, a doutrina e a jurisprudência identificam alguns elementos que devem estar presentes para a configuração do crime em
tela. Entre eles, há um elemento subjetivo, que é a exigência de dolo específico, consistente na vontade consciente de associar-se a outras
pessoas para o fim específico de cometer crimes, ou seja, a estrutura central deste crime reside na consciência e vontade de os agentes
organizarem-se em bando ou quadrilha com a finalidade de cometer crimes.
Nesse sentido, não se pode confundir a atuação conjunta, de cunho político, do candidato ao cargo majoritário e os demais candidatos ao
legislativo – no âmbito da coligação, durante a campanha eleitoral e com o fim de alcançar a eleição do maior número possível de
representantes – com a associação criminosa visando a consecução de crimes eleitorais.
No caso em tela, não é suficiente inserir as ações e condutas individuais dos réus dentro do contexto mais amplo do período eleitoral anterior
ao pleito. É necessária, também, a demonstração dos elementos específicos da associação criminosa em relação a todos os réus denunciados
sob a mesma fundamentação.
É certo que, nas eleições municipais, o objetivo de todo partido, coligação e candidato é a eleição de Vereadores e, ao mesmo tempo, do seu
candidato a Prefeito. Para que isso seja possível, partidos e candidatos lançam mão de plataformas e estratégias conjuntas, seja na forma de
santinhos, placas e publicidades compartilhadas, seja na forma de cooperação financeira e material, com divisão de custos no aluguel de
sedes, contração de colaboradores, aluguel de veículos, etc.
Ao se extrapolar esse entendimento, corre-se o risco de que qualquer ilícito ocorrido em ano eleitoral, com a participação de postulantes aos
cargos eletivos pertencentes a mesma agremiação partidária, possa ser considerado como fruto de associação criminosa, em virtude do
vínculo natural de interesses e atuação no campo político.
Assim, para a configuração do delito em comento, não basta a presença desse liame de caráter político e eleitoral. Há que se demonstrar, com
firmeza, o ânimo específico de associação para agir ao arrepio da lei de forma organizada, estável e permanente, o que não aconteceu nos
presentes autos.
Ainda, não basta o ânimo associativo para que esteja configurado o delito em tela, sendo necessário, também, o caráter estável e permanente
da associação, quer dizer, diferentemente do concurso de agentes, que exige, apenas, um ocasional e transitório encontro de vontades para a
prática de determinado crime, a configuração do delito de quadrilha pressupõe a estabilidade ou permanência do vínculo associativo, com o fim
de prática de delitos. Nessa direção posiciona-se a jurisprudência:
[...] 3. Para a caracterização do crime descrito no art. 288 do Código Penal, é necessário, entre outros, o elemento subjetivo do tipo,
consistente no ânimo de associação de caráter estável e permanente. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a
prática de crimes. […] (HC 217000 / BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, 29/08/2016,
grifei).
[...] 3. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo
formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a
finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual
de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal. [...] (RHC 76.678/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017, grifei).
[…] 2. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo
formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade
específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes,
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 09 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 124, Página: 78

e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal. 3. [...] (HC 374.515/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017, grifei).
Arrima o convencimento do juízo a constatação de que os contatos estabelecidos entre os réus e as demais pessoas referidas na Denúncia
não foram constantes nem reiterados, mas, sim, esporádicos. Ainda, os contatos ocorreram em exíguo lapso temporal (o período de
interceptação telefônica, cujos relatórios constam da PC.00918.00002/2012, que decorreu entre 10.08.2012 e 24.08.2012), inábil a comprovar
a permanência e estabilidade da associação criminosa.
Além disso, uma rápida análise das circunstâncias fáticas demonstra que os crimes supostamente perpetrados pelos réus têm pouco ou
nenhuma relação prática. João Batista Viegas teria coagido seus contratados a usar placas do PDT. João Batista dos Reis Cunha, José Valmir
e Jairo Kersting foram denunciados pela corrupção de eleitores em troca de votos a apoio político às suas campanhas, de modos totalmente
distintos. José Rui da Rosa teria cometido peculato especial mediante desvio de bens e serviços do município.
Todos os fatos narrados na peça acusatória, relacionados aos réus aqui examinados, demonstram situações desconexas entre si. Nas provas
angariadas no decorrer do processo, ou nas próprias interceptações telefônicas que servem como base para a denúncia, não se vislumbra
sequer um indício de que há algum tipo de coordenação entre esses atos.
No caso dos autos, o que se nota é um agir de forma isolada, ora aliado a um candidato, ora a outro, sendo o candidato a prefeito, Marcelo
Essvein, o único elo entre a totalidade de denunciados, que, inclusive, concorriam entre si pelas mesmas cadeiras legislativas, o que, por si só,
já depõe contra a existência de objetivos comuns ou ajuste prévio entre os envolvidos.
De igual modo, constato que os elementos trazidos aos autos no decorrer da instrução probatória, na fase judicial do procedimento, não foram
aptos a formar a convicção do juízo.
Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos/delitos específicos envolvendo os réus Paulo Roberto Pereira David e
João Batista Viegas, sem relação com o crime de Associação Criminosa. Paulo Prestes Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl.
1642), da mesma forma, nada disseram sobre o fato aqui abordados, tendo discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz
Carlos Alves de Abreu (cd da fl. 1892), por sua vez, testemunhou exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta
decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, o repórter Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre os
fatos objeto de sua reportagem, sem, contudo, trazer elementos capazes de confirmar a denúncia. O delegado federal Kleber Bicas,
responsável pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos
investigados e suas impressões pessoais, sem lançar nova luz sobre a presença dos elementos específicos do crime de Associação
Criminosa (CD da fl. 1538).
Consabido que o processo penal desautoriza decisões condenatórias com base em suposições e indícios. O estrato probatório deve ser claro,
irrepreensível, estreme de dúvida acerca da materialidade ou autoria do delito, de forma a ensejar um juízo condenatório. Em caso semelhante,
o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul assim decidiu:
Recurso criminal. Eleições 2008. Quadrilha ou bando. Art. 288 do Código Penal. Corrupção eleitoral. Art. 299 do Código Eleitoral. [...]
Impossibilidade de condenação com base em conjunto probatório frágil, consubstanciado em depoimentos conflitantes e prova
testemunhal que não se apresenta coerente e harmônica. Insuficiência de elementos para comprovar a prática das condutas
imputadas na denúncia. Provimento negado. (Recurso Criminal n 549403, ACÓRDÃO de 09/12/2014, Relator(a) DR. INGO WOLFGANG
SARLET, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 226, Data 12/12/2014, Página 13. grifei).
Na hipótese dos autos, não vislumbro, portanto, liame associativo entre os réus e os demais denunciados objetivando a prática de crimes,
porquanto o conjunto probatório mostrou-se inábil a embasar uma decisão condenatória, com a segurança necessária.
Assim, absolvo os acusados pelo crime de Associação Criminosa, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
b) Demais condutas imputadas aos réus. (Análise individualizada).
Analisada as condutas relacionadas o crime de associação criminosa imputadas ao conjunto de réus, passo a análisar, sequencialmente, as
demais condutas delituosas imputadas individualmente a cada um dos réus.
1) JAIRO ROBERTO COSTA KERSTING: Crime de corrupção eleitoral, conforme descrito no 8º fato, no 12º fato, no 26º fato, no 47º
fato e no 62º fato.
O réu Jairo Roberto Costa Kersting também foi denunciado pela prática de outro cinco fatos (8º, 12º, 26º, 47º e 49º fatos), todos capitulados no
art. 299 do Código Eleitoral, combinados com o art. 29, caput, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, os quais
passo a analisar separadamente.
a) Crimes de corrupção eleitoral, conforme descrito no 8º fato e no 12º fato.
A conduta do réu, relativa ao 8º fato narrado na denúncia, deu-se nos termos que abaixo reproduzo de maneira resumida:
No período compreendido entre as Convenções Partidárias e as Eleições de 2012, em Triunfo/RS, os denunciados MARCELO ESSVEIN e
JAIRO ROBERTO COSTA KERSTING, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, entre si e com indivíduo conhecido como
“Preto”, prometeram e deram, para o eleitor João Carlos dos Santos Nobre, o pagamento de uma conta de água dele, para obter-lhe votos em
favor de suas candidaturas, respectivamente, a Prefeito e a Vereador. [fato 8 – fl. 70v]
[…]
Na primeira oportunidade, o candidato JAIRO KERSTING por intermédio de um cabo eleitoral conhecido como “Preto”, procurou o eleitor
JOÃO CARLOS, oferecendo-lhe e dando-lhe o pagamento de uma conta de água dele, em troca de apoio político e de votos. [fato 8 - fl. 71]
Por sua vez, o fato 12º foi descrito pela acusação nos termos que seguem:
No período compreendido entre as Convenções Partidárias e as Eleições de 2012, em Triunfo/RS, os denunciados MARCELO ESSVEIN e
JAIRO ROBERTO COSTA KERSTING, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, prometeram e deram, para a eleitora Jeci da
Silva, materiais e serviços para a construção de um muro em uma propriedade dela, para obter-lhe votos em favor de suas candidaturas,
respectivamente, a Prefeito e a Vereador. [Fato 12 – fl. 71v]
[...]
Na oportunidade, o candidato JAIRO KERSTING procurou a eleitora JECI, oferecendo-lhe e dando-lhe materiais e serviços para a construção
de um muro em propriedade dela, em troca de apoio político e de votos. O custo da mão de obra necessária à construção foi estimada em R$
1.700,00 (um mil e setecentos).
Em demonstração pública do compromisso assumido e de apoio político, a eleitora viabilizou a instalação, na propriedade dela, de placa de
propaganda eleitoral dos candidatos a Prefeito MARCELO ESSVEIN e a Vereador JAIRO KERSTING. [fato 12 – fls. 71V E 72]
Como fundamento da denúncia, o Ministério Público alega que os fatos foram documentados em reportagem da RBS TV (pelo jornalista
Giovani Grizotti), levada ao ar após as eleições.
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, tendo em vista que
“a robustez da prova amealhada advém dos diálogos interceptados, prova documental, testemunhal, estando substancialmente amparada,
também, em longo e percuciente trabalho policial” (fl. 2042).
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade.
A razão está com a defesa.
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Isto porque não há nos autos qualquer prova ou indício de que os fatos tenham ocorrido ou que tenha havido pedido de voto ou abstenção por
parte do réu. O Ministério Público limita-se a referir-se a uma reportagem jornalística realizada na época do pleito, em 2012.
Os eleitores envolvidos nos supostos delitos não foram ouvidos na fase de inquérito e tampouco foram arrolados como testemunhas ou
informantes, tendo em vista também serem réus em seus respectivos processos.
As testemunhas de acusação nada sabiam dos fatos acima expostos.
Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista
Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da
mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz Carlos
Alves de Abreu (CD da fl. 1892), por sua vez, testemunhou exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, a testemunha Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais
sobre os fatos objeto de sua reportagem. A testemunha Kleber Bicas, responsável pela investigação na época, limitou-se a comentar
genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas impressões pessoais, sem entrar em detalhes
específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, apresentaram relatos de cunho abonatório.
Como se sabe, para fins de caracterização da prática de corrupção eleitoral na modalidade ativa, deve-se verificar a presença de dois
requisitos essenciais: (i) realização pelo acusado da conduta direta ou indiretamente de um dos verbos nucleares descritos no artigo 299 do
Código Eleitoral e (ii)existência de dolo específico consistente na intenção de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer abstenção.
Ressalto, ainda, que a permissão de colocação de placas de propaganda eleitoral na propriedade dos eleitores, mesmo que em troca de
pagamento ou outro benefício, não se amolda ao tipo penal de corrupção eleitoral. Outrossim, mesmo diante da possibilidade de configuração
do delito em tela mediante pedido implícito de voto, a prova de tal acontecimento não pode ser subentendida ou presumida.
Nesse aspecto, ao contrário do que alega o Ministério Público Eleitoral, não há nos autos elementos ou indícios suficientes para um juízo
condenatório. Na fase judicial, a acusação não trouxe novos elementos probatórios capazes de confirmar as informações preliminares colhidas
em sede de inquérito, apenas reproduziu aquilo que foi apurado na investigação.
Dito isso, é defeso ao magistrado a prolação de sentença condenatória fundamentada unicamente em elementos colhidos durante a
investigação, sem que sejam confirmados ou corroborados pela prova produzida na instrução probatória, sob o crivo do contraditório, conforme
dispõe o Art. 155 do Código de Processo Penal. Nessa esteira, caminha a jurisprudência:
Não se afigura possível decreto condenatório fundado exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, despidas de
produção sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (RECURSO CRIMINAL n 611, ACÓRDÃO n 4764/2015 de 16/12/2015, Relator(a)
ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico – TRE-AC, Volume -, Tomo 246, Data 21/12/2015, Página 11/12,
grifei)
Não se admite, na ordem jurídica vigente, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos
informativos colhidos durante o inquérito policial (art. 155 do Código de Processo Penal), no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu
convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam
repetidas em juízo, o que não ocorreu no caso em tela.(RECURSO CRIMINAL n 184181, ACÓRDÃO n 18 de 20/04/2016, Relator(a)
DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 06/05/2016, Página 17, grifei)
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em
um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada
exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos, como
na hipótese, em que há apenas os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo. (REsp
1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018, grifei)
É certo que não se pode prolatar uma decisão desfavorável com base em conjecturas, sob pena de se ferir o princípio do in dubio pro reo. Se
os elementos dos autos não evidenciam, com segurança, que o acusado tenha praticado o ato que se lhe imputa, a absolvição é medida que
se impõe, posto que, no direito penal, a condenação deve amparar-se em prova substancial da prática delitiva, não podendo ser baseada em
meras suposições ou presunções.
Assim, constata-se que as provas indicativas da existência da infração penal são exclusivamente aquelas colhidas na fase policial, ou seja, os
únicos elementos que dão conta da ocorrência dos supostos fatos criminosos são aqueles constantes do inquérito.
Consequentemente, diante da ausência de provas de materialidade e autoria, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
b) Crime de corrupção eleitoral, conforme descrito no 26º fato.
A conduta do réu foi narrada na denúncia nos termos que resumo abaixo:
No dia 17 de julho de 2012, em Triunfo/RS, os denunciados JAIRO ROBERTO COSTA KERSTING, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA e
MARCELO ESSVEIN, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, ofereceram, para o eleitor Luiz Carlos Alves de Abreu, vantagens
indeterminadas, consistente em “o que ele quisesse” e “um compromisso”, para obter-lhe votos em favor dos candidatos a Prefeito MARCELO
e a vereador Jairo. [fato 26 – fl. 77v)
Para tanto, JAIRO pediu uma folha ao eleitor e propôs-lhe um acordo: '17.02.12 – Assumo compromisso com Sr. Luis Carlos Alves de Abreu –
Jairo Kersting'. Em seguida, JAIRO KERSTING e PAULO ROGÉRIO ausentaram-se e pediram ao eleitor que refletisse. […] Posteriormente,
JAIRO KERSTING e PAULO ROGÉRIO retornaram à casa do eleitor, sendo que PAULO ROGÉRIO questionou-o sobre o acordo. Diante da
recusa de Luiz Carlos, PAULO ROGÉRIO exigiu a devolução do compromisso assinado por JAIRO KERSTING. (conforme termos da
denúncia, fl. 77-verso).
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, tendo em vista que “a
robustez da prova amealhada advém dos diálogos interceptados, prova documental, testemunhal, estando substancialmente amparada,
também, em longo e percuciente trabalho policial” (fl. 2042v).
A defesa, por sua vez, destaca que “foi impugnado o documento de fls. 1070 dos autos, porque não se trata de grafia de Jairo e nem mesmo
de sua assinatura, o que, por si só, retira toda credibilidade do referido documento e das alegações de Luis Carlos, que, aliás, a cada vez que
depõe se contradiz, cujo depoimento não tem qualquer credibilidade a sustentar uma decisão condenatória. Quanto ao suposto compromisso o
acusado Jairo apresentou junto a defesa, diversos documentos pessoais assinados pelo candidato Jairo demonstrando que sua assinatura é
diferente do documento de fls. 1070, dos autos, ora impugnado". (fl. 2055)
Tal afirmação vai ao encontro do estrato probatório, em especial o depoimento da testemunha de defesa Luis Carlos, por vezes confuso e
contraditório, a respeito da natureza da oferta supostamente realizada pelo réu, concluindo ao final que o mencionado compromisso não
envolvia pedido de voto ou abstenção, mas sim estaria relacionado a apoio político na campanha. Abaixo transcrevo os trechos mais
relevantes:
Ministério Público: O senhor foi procurado pelo Jairo e pelo Paulo Rogério no ano de 2012?
Luiz Carlos Alves: Sim. Eles tiveram lá em casa, tomaram um chimarrão comigo até.
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Ministério Público: E eles já estavam em campanha?
Luiz Carlos Alves: Tavam.
Ministério Público: E o Jairo era candidato naquela época?
Luiz Carlos Alves: O Rogério tava trabalhando pro Jairo.
Ministério Público: O Rogério tava trabalhando em campanha pro Jairo?
Luiz Carlos Alves: Aham. [...]
Ministério Público: Tá. E o que eles conversaram com o senhor?
Luiz Carlos Alves: Só conversaram se eu não dava uma mão pra eles, né? [...]
Ministério Público: Aí eles lhe ofereceram algum papel, entregaram alguma coisa, como é que foi?
Luiz Carlos Alves: Não, até o Rogério, o Rogério falou que podiam me ajudar, se ganhassem me ajudavam, com o que eu preciso,
mas eu disso só “não quero, entendeu, não quero. Não quero me envolver nisso aí”.
Ministério Público: Se o Jairo fosse eleito? É isso?
Luiz Carlos Alves: É, se ele fosse eleito podia me dar uma mão [ininteligível]. O cara precisa de serviço, né cara?
Ministério Público: E aí pra isso o senhor teria que votar nele?
Luiz Carlos Alves: Não, não, não, ele não falou que tinha que votar nele. Ele pediu uma mão pra mim né? “Eu vou ver se eu posso
dar, mas eu acho que não posso dar uma mãozinha, que eu já tenho compromisso”.
Ministério Público: E mesmo assim ele lhe entregou um papel?
Luiz Carlos Alves: [ininteligível] o Rogério me entregou um papel lá, mas aquele papel lá eu acho que não incrimina ninguém.
Compromisso qualquer um faz, até eu posso fazer um compromisso com qualquer um e eu não assumir o compromisso, né?
Ministério Público: O que que dizia no papel?
Luiz Carlos Alves: Um compromisso, só um compromisso. Não sei de que que era, né? Acho que...
Ministério Público: Nesse contexto, o que o senhor entendeu?
Luiz Carlos Alves: Eu entendi que compromisso, compromisso, pra mim, que eu entendi, era pra mim dar uma mão pra ele, né? Nas
eleição ali. Foi o que eu entendi. O compromisso que eu tinha que dar uma mão pra ele, né? O Rogério e ele né?
Ministério Público: E no papel dizia “um compromisso”?
Luiz Carlos Alves: É.
Ministério Público: O que dizia no papel?
Luiz Carlos Alves: Ia assumir um compromisso comigo, se eu… talvez fosse pra ajudar na eleição, né? Ajudar ele, o Rogério e aquela turma
dele, né?
Ministério Público: Eles dariam o que o senhor quisesse?
Luiz Carlos Alves: Não, não, não falaram isso não. De assinar não.
Ministério Público: Seria um compromisso do que então?
Luiz Carlos Alves: É, só um compromisso. Talvez de ajudar ele, tô dizendo, né. Ajudar ele na campanha, todo mundo. Já ajudei
muitos na campanha já, né? E era um compromisso, eu tinha o compromisso de trabalhar na campanha. Fazia meu lado com ele, né.
Nunca me ofereceram dinheiro, nunca pedi dinheiro pra ninguém.
Ministério Público: Aí o senhor pegou esse papel e buscou a Promotoria de Justiça?
Luiz Carlos Alves: É, aí o Rogério me desaforou, só sei que ele me disse umas coisas lá, né. Que eu era obrigado a votar, né.
Obrigado é pau de arrasto no meio do brejo, aí. Aí não vou votar, só isso.
Ministério Público: Votar em quem que seria…?
Luiz Carlos Alves: No Jairo. Que era obrigado a votar no Jairo.
Ministério Público: Então eles pediram voto?
Luiz Carlos Alves: Não, ele pediu pra ajudar ele, né. Ajudar na campanha, ajudar a trabalhar, né. Trabalhei na campanha de diretor
sempre sempre né? Nunca me ofereceram dinheiro, nunca pedi.
As demais testemunhas nada disseram a respeito dos fatos sob exame. Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos
envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes
Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo
discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, a testemunha Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais
sobre os fatos objeto de sua reportagem. A testemunha Kleber Bicas, responsável pela investigação na época, limitou-se a comentar
genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas impressões pessoais, sem entrar em detalhes
específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, apresentaram relatos de cunho abonatório.
Como se sabe, para fins de caracterização da prática de corrupção eleitoral na modalidade ativa, deve-se verificar a presença de dois
requisitos essenciais: (i) realização pelo acusado da conduta direta ou indiretamente de um dos verbos nucleares descritos no artigo 299 do
Código Eleitoral e (ii)existência de dolo específico consistente na intenção de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer abstenção.
Com efeito, ausente a comprovação da prática, mediante atuação positiva do agente, de alguma das ações previstas no art. 299 do Código
Eleitoral, consubstanciadas nas condutas de “obter ou dar voto” ou “conseguir ou prometer abstenção”, crime não há. Isto posto, inexistindo a
demonstração do dolo específico necessário à adequação típica, resta afastada a materialidade do delito. Nessa direção, a títlo de
exemplo, são as decisões a seguir:
Ausente o elemento subjetivo consistente na finalidade específica de obter o voto do eleitor com a promessa de vantagem, impõe-se
reconhecer a atipicidade de um dos fatos atinentes ao delito de corrupção eleitoral. Absolvição sumária.
[...]
(Ação Penal de Competência Originária n 135214, ACÓRDÃO de 24/11/2014, Relator(a) DR. HAMILTON LANGARO DIPP, Publicação:
DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 215, Data 26/11/2014, Página 9. grifei ).
Para caracterização do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, necessário comprovar o elemento subjetivo do tipo, consistente na
finalidade específica de obter o voto do eleitor em troca do benefício ofertado. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar que a
nomeação como funcionária municipal tenha ocorrido em troca de seu voto. A oferta de benefício como retribuição ao trabalho na
campanha não caracteriza corrupção eleitoral. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da denúncia e absolver os
acusados.
(Recurso Criminal n 8076, ACÓRDÃO de 30/08/2018, Relator(a) GERSON FISCHMANN, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-RS, Tomo 160, Data 03/09/2018, Página 6 . grifei).
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As contradições entre depoimentos, no caso, tornam inconsistente a suposta vinculação entre o dinheiro dado e eventual vantagem
eleitoral pretendida, de modo que a ausência de certeza acerca da vantagem e da finalidade eleitoral impede a incidência do tipo,
porquanto retira o próprio elemento subjetivo do art. 299 do Código Eleitoral.
[...]
Em sendo frágil a prova produzida, sem aptidão para gerar certeza acerca do ilícito e autorizar a consequente condenação, que
precisa estar apoiada em elementos sólidos de certeza quanto à materialidade e à autoria, impõe-se a absolvição do recorrente da
prática ora imputada, a teor do que dispõe o art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
(RECURSO CRIMINAL n 25584, ACÓRDÃO n 8106 de 25/11/2013, Relator(a) HERALDO GARCIA VITTA, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral TRE-MS, Tomo 949, Data 04/12/2013, Página 15 )
[...] Conjunto probatório alicerçado em depoimentos que não transmitem segurança quanto à materialidade dos fatos alegados.
Tampouco evidenciado o dolo específico, consistente na mercancia exigida para a caracterização do tipo penal. (Ação Penal de
Competência Originária n 135214, ACÓRDÃO de 02/08/2016, Relator(a) DR. JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA, Publicação: DEJERS Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 141, Data 04/08/2016, Página 9 - 10, grifei)
Após análise detalhada das provas, depreende-se da prova oral que inexistem elementos suficientes e capazes para se imputar ao
acusado a autoria do crime de corrupção eleitoral ativa, tornando-se impossível de se submeter o réu a uma condenação na esfera
criminal, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, o que impõe a reforma da sentença e a consequente absolvição do réu.
(RECURSO CRIMINAL n 195, ACÓRDÃO de 09/11/2018, Relator(a) RICARDO MATOS DE OLIVEIRA, Revisor(a) ANTÔNIO AUGUSTO
MESQUITA FONTE BOA, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 217, Data 28/11/2018 )
1. Para a configuração do crime de corrupção eleitoral, necessário o dolo específico, consistente no especial fim de obter ou dar o voto
mediante recompensa.
2. Dar ou receber dinheiro para adesivação de veículo com o objetivo de participação em campanha eleitoral não é conduta adequada
ao tipo penal do artigo 299 do Código Eleitoral.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(RECURSO CRIMINAL n 51875, ACÓRDÃO n 344/2018 de 04/09/2018, Relator(a) ZACARIAS NEVES COÊLHO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo 176, Data 11/09/2018, Página 3-5 )
Atipicidade da conduta. Ausência de demonstração do elemento subjetivo específico, consistente na finalidade de obter ou dar voto
ou prometer abstenção. Para a demonstração do dolo específico revela-se imprescindível que as vantagens tenham sido concretas e
dirigidas a eleitores determinados. A generalidade das promessas afasta a tipicidade da conduta. Precedentes do c. Tribunal Superior
Eleitoral.Recurso a que se dá provimento para absolver os recorrentes Joaquim Colares de Melo e Valdeci Dornelas com base no art. 386, III,
do Código de Processo Penal.
(RECURSO CRIMINAL n 34, ACÓRDÃO de 30/06/2010, Relator(a) RICARDO MACHADO RABELO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 08/07/2010 )
Nessa mesma linha manifestou-se o Tribunal Superior Eleitoral:
Como se constata, em nenhum momento, houve a indicação de que a conduta foi realizada com o fim de obter o voto do eleitor, a teor do que
prescreve o art. 299 do Código Eleitoral.
Desse modo, não obstante seja plausível concluir que a intenção de obter o apoio político do cooptado também abrangeria a
finalidade de obter o seu voto, tal inferência implicaria a interpretação extensiva da norma para inserir no tipo penal uma conduta que
não está descrita como crime na previsão contida no art. 299 do Código Eleitoral.
Ressalte-se que, se a prática descrita não se amoldar ao tipo normativo, não pode o intérprete valer-se de analogia para fazer incidir
a sanção penal, por mais repugnante que seja a conduta imputada ao agente.
(Recurso em Habeas Corpus nº 2211, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
07/10/2016, Página 63, grifei, grifei).
[…] Segundo a jurisprudência do TSE, a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral depende da demonstração,
por meio de provas robustas, do dolo específico. Agravo regimental a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº
428243230, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 09/02/2018, Página
132/133. grifei)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO.1. Para comprovação do delito
previsto no art. 299 do Código Eleitoral, é necessária a comprovação do dolo específico, consistente na finalidade de obter ou dar
voto, ou ainda conseguir ou prometer abstenção, mediante a entrega ou promessa de uma benesse ou vantagem a um eleitor, o que
não se verificou na espécie. (Recurso Especial Eleitoral nº 2144, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 229, Data 20/11/2018, Página 28/29. grifei)
Deste modo, da análise das provas, em especial dos depoimentos pessoais, da oitiva das testemunhas e, da prova documental existente nos
autos, extrai-se que o réu não incidiu no delito de corrupção eleitoral, pois o dolo específico não restou demonstrado.
Consequentemente, diante da atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, e dos demais elementos configuradores da prática da
mercancia eleitoral vedada pelo artigo 299 do Código Eleitoral, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com fundamento no art.
386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
c) Crime de corrupção eleitoral, conforme descrito no 47º fato.
Na denúncia, o Ministério Público Eleitoral narrou a participação do réu nos termos que a seguir reproduzo, em síntese:
Em data não esclarecida, mas no período da campanha das eleições municipais de 2012 e antes de 15 de agosto de 2012, em Triunfo/RS, os
denunciados JAIRO ROBERTO COSTA KERSTING e MARCELO ESSVEIN, em comunhão de vontades e conjugação de esforços,
prometeram e deram para a eleitora Luci Teresa Silva Azeredo, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para obterem-lhe votos em favor dos
candidatos a Prefeito Marcelo e a Vereador JAIRO KERSTING. [FATO 47 – fl 88)
Inicialmente, o candidato a Vereador JAIRO KERSTING procurou a eleitora LUCI TERESA, prometendo-lhe R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), em troca de apoio político e de votos. O pagamento foi realizado imediatamente e em espécie. Em demonstração pública do
compromisso assumido e de apoio político, a eleitora viabilizou a instalação, na propriedade dela, de placa de propaganda eleitoral dos
candidatos a Prefeito MARCELO e Vereador JAIRO KERSTING […]. (fl. 88)
Como fundamento das suas alegações, o Ministério Público Eleitoral aponta um contato telefônico interceptado, entabulado entre os corréus
João Batista dos Reis Cunha e Luci Teresa Silva Azeredo, e o termo de declarações desta última, cujos trechos mais relevantes passo a
transcrever:
Dia 15/08/2012, às 08h58min40s:
No diálogo a interlocutora utilizou o telefone (51) 9855-8187, sendo identificada como “LUCIA”, é questionada por João Batista, “porque tem
um placa do 'JAIRO' em sua residência”, Lucia diz para tirar a placa do concorrente e colocar dentro do pátio, João pergunta se o “PRETO
esteve oferecendo alguma coisa para 'LUCIA'” ela diz que foi oferecido um material, mas não pegou pois estava acertada com João, ficando
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acordado que João, ira retirar a placa que esta colocada na casa e colocar a sua,”LUCIA” salienta que está fechada com João e fica
combinado que dia 07 do mês será feito o acerto financeiro.
(fl. 110 do PC.00918.00002/2012):
Termo de Declarações de Luci Teresa Silva Azeredo:
[...]RESPONDEU QUE na casa da depoente há uma placa de propaganda política do candidato a vereador JOÃO BATISTA DOS REIS
CUNHA; QUE, no início da campanha política a placa que a depoente possuía em sua residência era do candidato a vereador JAIRO;
QUE, reconhece que manteve diálogo em 15/08/2012, às 08hs e 58 min, com o interlocutor, candidato a vereador JOÃO BATISTA DOS REIS
CUNHA, QUE, em relação a tal diálogo esclarece de fato, até certa data tinha em sua residência placa do candidato JAIRO pela qual
lhe foi paga, pelo próprio JAIRO, a quantia de R$ 150,00 (uma cédula de R$ 100,00 e uma R$ 50,00) na residência da depoente, no
momento da colocação da placa; QUE, JAIRO naquele dia chegou acompanhado de um cabo eleitoral, no mesmo carro com a placa já
afirmando que iria coloca-la na residência da interrogada, constrangendo a interrogada a aceitar a colocação da mesma em sua
residência; QUE, JAIRO afirmou que compensaria a colocação da placa fazendo o pagamento na hora; [...] (fls. 350-351 do Inquérito
Policial).
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, tendo em vista que “a
robustez da prova amealhada advém dos diálogos interceptados, prova documental, testemunhal, estando substancialmente amparada,
também, em longo e percuciente trabalho policial” (fl. 2042v).
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade.
Tem razão a defesa. Isto porque a minuciosa análise dos elementos de prova trazidos aos autos desemboca na ausência do elemento
subjetivo específico do crime, consistente na oferta ou promessa de vantagem ao eleitor com o fim especial de obter-lhe o voto.
Considerando os elementos trazidos aos autos e aqueles constantes do inquérito, em especial a ligação e o depoimento de Luci Teresa na
fase de investigação, evidencia-se que o suposto pagamento teria ocorrido como contraprestação pela afixação de placa na propriedade da
eleitora, ausente o pedido, expresso ou implícito, de voto ou abstenção.
O Ministério Público Eleitoral não foi capaz de demonstrar, durante a instrução, a presença dos elementos caracterizadores do delito de
corrupção eleitoral ativa. A eleitora implicada na conduta narrada na denúncia não foi ouvida na fase judicial. As testemunhas de acusação
nada sabiam dos fatos acima expostos.
Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista
Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da
mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz Carlos
Alves de Abreu (cd da fl. 1892), por sua vez, testemunhou exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, o repórter Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre os
fatos objeto de sua reportagem, sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar a denúncia. O delegado federal Kleber Bicas, responsável
pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas
impressões pessoais, sem entrar em detalhes específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, pouco ou nada acrescentaram à elucidação dos acontecimentos, apresentando relatos de cunho
abonatório ou sem conhecimento dos fatos.
Como se sabe, para fins de caracterização da prática de corrupção eleitoral na modalidade ativa, deve-se verificar a presença de dois
requisitos essenciais: (i) realização pelo acusado da conduta direta ou indiretamente de um dos verbos nucleares descritos no artigo 299 do
Código Eleitoral e (ii)existência de dolo específico consistente na intenção de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer abstenção.
Ressalto, ainda, que a permissão de colocação de placas de propaganda eleitoral na propriedade dos eleitores, mesmo que em troca de
pagamento ou outro benefício, não se amolda ao tipo penal de corrupção eleitoral. Outrossim, mesmo diante da possibilidade de configuração
do delito em tela mediante pedido implícito de voto, a prova de tal acontecimento não pode ser subentendida ou presumida.
Em conclusão, para configuração do delito de corrupção eleitoral, faz-se necessária a presença de uma das condutas descritas no artigo
supramencionado, bem como do dolo específico, qual seja, ação voltada com o intuito de obter ou dar votos ou, ainda, de conseguir ou
prometer abstenção. Nesse sentido, sobejam decisões:
O bem jurídico protegido pelo art. 299 do CE é a liberdade do eleitor de escolher livremente, de acordo com sua consciência e seus
próprios critérios e interesses, o destinatário de seu voto. O art. 299 do CE exige-se o especial fim de agir, vinculado à finalidade de
obtenção do voto, bem como a abordagem direta ao eleitor, dirigida a uma ou algumas pessoas, ou a um grupo específico e
determinável de pessoas com o fim de se obter a promessa de que o voto será dado em decorrência do recebimento da dávida.
(RECURSO CRIMINAL n 5376, ACÓRDÃO de 09/07/2018, Relator(a) RICARDO MATOS DE OLIVEIRA, Publicação: DJEMG - Diário de
Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 134, Data 25/07/2018 )
Atipicidade da conduta. Ausência de demonstração do elemento subjetivo específico, consistente na finalidade de obter ou dar voto
ou prometer abstenção. Para a demonstração do dolo específico revela-se imprescindível que as vantagens tenham sido oferecidas
como contraprestação às promessas de votos ou abstenções.
(RECURSO CRIMINAL n 37, ACÓRDÃO de 19/07/2010, Relator(a) RICARDO MACHADO RABELO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 26/07/2010 )
1. Para a configuração do crime de corrupção eleitoral, necessário o dolo específico, consistente no especial fim de obter ou dar o
voto mediante recompensa.
2. Dar ou receber dinheiro para adesivação de veículo com o objetivo de participação em campanha eleitoral não é conduta adequada ao tipo
penal do artigo 299 do Código Eleitoral.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(RECURSO CRIMINAL n 51875, ACÓRDÃO n 344/2018 de 04/09/2018, Relator(a) ZACARIAS NEVES COÊLHO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo 176, Data 11/09/2018, Página 3-5 )
De todo o exposto, em momento algum foi demonstrada a existência de oferta ou promessa de dinheiro, dádiva ou outra vantagem por parte
do réu em troca de voto ou abstenção por parte da eleitora abordada, também ré em seu respectivo processo.
Ainda, saliento que a prova de convencimento da verdade material, da autoria e da culpabilidade no processo criminal há de sugerir indelével
certeza - ônus de que a acusação não se desincumbiu. Antítese disso, nos autos, o que resulta da produção probatória não abona a
incriminação.
A condenação pelo crime de corrupção eleitoral deve amparar-se em prova robusta na qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática do
fato criminoso pelo réu, o que não ocorreu no caso dos autos.
Consequentemente, diante da atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, e dos demais elementos configuradores da prática da
mercancia eleitoral vedada pelo artigo 299 do Código Eleitoral, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com fundamento no art.
386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
d) Crime de corrupção eleitoral, conforme descrito no 62º fato.
A conduta do réu foi descrita da seguinte forma:
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No início de setembro de 2012, na estrada TF 10, bairro General Neto, em Triunfo/RS, os denunciados MARCELO ESSVEIN e JAIRO
ROBERTO COSTA KERSTING, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, prometeram um emprego e, após, deram R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) em espécie, para o eleitor Adão Ricardo Lopes, para obterem-lhe votos em favor de suas candidaturas,
respectivamente, a Prefeito e a Vereador. [fato 62 – fl 98]
Inicialmente, os candidatos a Prefeito MARCELO e a Vereador JAIRO KERSTING procuraram o eleitor ADÃO RICARDO, prometendo-lhe
trabalho para que ele trocasse a placa de propaganda eleitoral instalada na casa dele por uma da Coligação “TRIUNFO NO
CORAÇÃO”, para que ele prestasse apoio político aos candidatos MARCELO e JAIRO KERSTING e para que ele votasse nesses mesmos
candidatos.
Em demonstração pública do compromisso assumido e de apoio político, o eleitor viabilizou a instalação, na propriedade dele, de placa de
propaganda eleitoral dos candidatos a Prefeito MARCELO ESSVEIN e a Vereador JAIRO KERSTING. [...]
Posteriormente, os candidatos a Prefeito MARCELO e a Vereador JAIRO KERSTING voltaram a procurar o eleitor ADÃO RICARDO na
residência dele e deram-lhe R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie para que ele votasse em MARCELO e JAIRO KERSTING,
prometendo, ainda, que, se eleitos, conseguiriam emprego para o eleitor […]. (FL. 98V)
Como fundamento da denúncia, a acusação aponta o Termo de Depoimento de Adão Ricardo Lopes, colhido durante a investigação:
[…] QUE durante a gravação da reportagem o depoente afirmou que teria trocado a placa do candidato da oposição pela placa dos
candidatos a vereador JAIRO KERSTING e o candidato a prefeito MARCELINHO, mediante o recebimento de R$ 1.500,00; QUE o
pagamento foi feito diretamente na casa do depoente em sua sala, pessoalmente por JAIRO e MARCELINHO; QUE JAIRO e
MARCELINHO foram recebidos na casa do depoente a cerca de um mês antes das eleições, contudo a placa já havia sido trocada antes,
já que os dois candidatos citados haviam prometido que iriam conversar e quem sabe dar um emprego ao depoente; […] QUE após
cerca de 30 minutos de conversa, os candidatos se despediram e quando já estavam no pátio da residência do depoente avisaram “olha em
cima do sofá, que o seu problema já está resolvido”; QUE retornando a sua sala, percebeu que de fato havia em cima do sofá um maço de
dinheiro deixado pelos candidatos; QUE a quantia de dinheiro deixada pelos candidatos somou R$ 1.500,00 (hum mil e quinhento reais), em
notas de R$ 50,00; […]
Termo de depoimento de Adão Ricardo Lopes (fl. 402 do Apenso I Volume II do IP 0905/2012)
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, tendo em vista que
“a robustez da prova amealhada advém dos diálogos interceptados, prova documental, testemunhal, estando substancialmente amparada,
também, em longo e percuciente trabalho policial” (fl. 2042v).
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade.
Tem razão a defesa.
Isto porque a minuciosa análise dos elementos de prova trazidos aos autos desemboca na ausência do elemento subjetivo específico do crime,
consistente na oferta ou promessa de vantagem ao eleitor com o fim especial de obter-lhe o voto.
Dos elementos resultantes da instrução processual, não se vislumbra qualquer menção a pedido, expresso ou implícito, de voto ou abstenção
de voto em troca de qualquer vantagem por parte do réu. Pelo contrário, evidencia-se que a oferta em dinheiro, se realmente existiu, deu-se
exclusivamente como contraprestação pela permissão para afixação de placas na propriedade do eleitor.
O Ministério Público Eleitoral não foi capaz de demonstrar a presença dos elementos caracterizadores do delito de corrupção eleitoral ativa. O
eleitor implicada na conduta narrada na denúncia não foi ouvido na fase judicial. As testemunhas de acusação nada sabiam dos fatos acima
expostos.
Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista
Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da
mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz Carlos
Alves de Abreu (cd da fl. 1892), por sua vez, testemunhou exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, a testemunha Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre
os fatos objeto de sua reportagem. A testemunha Kleber Bicas, responsável pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente
sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas impressões pessoais, sem entrar em detalhes específicos sobre os
fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, apresentaram relatos de cunho abonatório.
Como se sabe, para fins de caracterização da prática de corrupção eleitoral na modalidade ativa, deve-se verificar a presença de dois
requisitos essenciais: (i) realização pelo acusado da conduta direta ou indiretamente de um dos verbos nucleares descritos no artigo 299 do
Código Eleitoral e (ii)existência de dolo específico consistente na intenção de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer abstenção.
Ressalto, ainda, que a permissão de colocação de placas de propaganda eleitoral na propriedade dos eleitores, mesmo que em troca de
pagamento ou outro benefício, não se amolda ao tipo penal de corrupção eleitoral. Outrossim, mesmo diante da possibilidade de configuração
do delito em tela mediante pedido implícito de voto, a prova de tal acontecimento não pode ser subentendida ou presumida.
Em conclusão, para configuração do delito de corrupção eleitoral, faz-se necessária a presença de uma das condutas descritas no artigo
supramencionado, bem como do dolo específico, qual seja, ação voltada com o intuito de obter ou dar votos ou, ainda, de conseguir ou
prometer abstenção. Nesse sentido, são as seguintes decisões:
O bem jurídico protegido pelo art. 299 do CE é a liberdade do eleitor de escolher livremente, de acordo com sua consciência e seus
próprios critérios e interesses, o destinatário de seu voto. O art. 299 do CE exige-se o especial fim de agir, vinculado à finalidade de
obtenção do voto, bem como a abordagem direta ao eleitor, dirigida a uma ou algumas pessoas, ou a um grupo específico e
determinável de pessoas com o fim de se obter a promessa de que o voto será dado em decorrência do recebimento da dávida.
(RECURSO CRIMINAL n 5376, ACÓRDÃO de 09/07/2018, Relator(a) RICARDO MATOS DE OLIVEIRA, Publicação: DJEMG - Diário de
Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 134, Data 25/07/2018 )
Atipicidade da conduta. Ausência de demonstração do elemento subjetivo específico, consistente na finalidade de obter ou dar voto
ou prometer abstenção. Para a demonstração do dolo específico revela-se imprescindível que as vantagens tenham sido oferecidas
como contraprestação às promessas de votos ou abstenções.
(RECURSO CRIMINAL n 37, ACÓRDÃO de 19/07/2010, Relator(a) RICARDO MACHADO RABELO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 26/07/2010 )
1. Para a configuração do crime de corrupção eleitoral, necessário o dolo específico, consistente no especial fim de obter ou dar o voto
mediante recompensa.
2. Dar ou receber dinheiro para adesivação de veículo com o objetivo de participação em campanha eleitoral não é conduta adequada
ao tipo penal do artigo 299 do Código Eleitoral.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(RECURSO CRIMINAL n 51875, ACÓRDÃO n 344/2018 de 04/09/2018, Relator(a) ZACARIAS NEVES COÊLHO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo 176, Data 11/09/2018, Página 3-5 )
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De todo o exposto, em momento algum foi demonstrada a existência de oferta ou promessa de dinheiro, dádiva ou outra vantagem por parte
do réu em troca de voto ou abstenção por parte do eleitor abordado, também réu em seus respectivo processo.
Ainda, saliento que a prova de convencimento da verdade material, da autoria e da culpabilidade no processo criminal há de sugerir indelével
certeza - ônus de que a acusação não se desincumbiu. Antítese disso, nos autos, o que resulta da produção probatória não abona a
incriminação.
Consequentemente, diante da atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, e dos demais elementos configuradores da prática da
mercancia eleitoral vedada pelo artigo 299 do Código Eleitoral, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com fundamento no art.
386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
2) JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA: Crimes de corrupção eleitoral e peculato especial, conforme descritos no 29º fato e no 31º fato;
Crimes de peculato especial, conforme descritos no 43º e no 44º fato; Crimes de Corrupção Eleitoral, conforme descritos no 56º fato
e no 58º fato e Crime de corrupção eleitoral, conforme descrito no 61º fato.
O réu Jose Valmir de Oliveira também foi denunciado pela prática de outro sete fatos, quatro vezes no art. 299 do Código Eleitoral, combinado
com o art. 29, caput, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal (29º, 56º, 58º, 61º fatos), duas vezes no art. 1º, caput, inciso II, do
Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o art. 29, caput, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal (31º e 44º
fatos), uma vez no art. 1º, caput, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o art. 29, caput, do Código Penal (43º fato), os quais passo
a analisar separadamente.
a) Crimes de corrupção eleitoral e peculato especial, conforme descritos nos 29º e 31º fatos
O réu José Valmir de Oliveira também foi denunciado pela prática de outros dois fatos (29º e 31º), capitulados, respectivamente, no art. 299 do
Código Eleitoral, combinado com o art. 29, caput, do Código Penal, e no art. 1º, caput, II, do Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o art. 29,
caput, do Código Penal, nos termos abaixo resumidos (fls 79 e 79v):
No dia 11 de agosto de 2012, às 13h46min, em Triunfo/RS, os denunciados MARCELO ESSVEIN, JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA, PEDRO
FRANCISCO TAVARES, ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE SOUZA e ALTAIR CARVALHO DE FREITAS, em comunhão de vontades e
conjugação de esforços, prometeram e, em seguida, deram, para o eleitor Éverton Avila da Rosa, serviços de retroescavadeira do Município de
Triunfo/RS, para obter-lhe votos em favor dos candidatos a Prefeito MARCELO e a Vereador JOSÉ VALMIR (FATO 29 - FL. 79).
Nos dias 11 e 12 de agosto de 2012, em Triunfo/RS, os denunciados PEDRO FRANCISCO TAVARES, Prefeito de Triunfo/RS, MARCELO
ESSVEIN, Vice-Prefeito de Triunfo/RS, ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE SOUZA, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de Triunfo/
RS, e ALTAIR CARVALHO DE FREITAS, servidor público do Município de Triunfo/RS, JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA E ÉVERTON AVILA DA
ROSA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços utilizaram e desviaram, indevidamente, em proveito deles, bem público do
Município de Triunfo/RS, consistente em uma retroescavadeira (FATO 31 – fl. 79v).
A participação do réu foi narrada nos seguintes termos (fls. 79v - 80):
Na ocasião, o denunciado ÉVERTON, alcunha “Tom Zeca”, manteve contato telefônico com o acusado JOSÉ VALMIR, ex-Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos de Triunfo/RS e candidato a Vereador, e solicitou-lhe o uso de uma retroescavadeira da Prefeitura Municipal de
Triunfo/RS, que já se encontrava na propriedade do eleitor, por mais algum tempo, a fim de terminar obras particulares de seu interesse, em
troca de apoio político e de votos […].
Por seu turno, o acusado JOSÉ VALMIR articulou o atendimento da solicitação do eleitor, a fim de obter-lhe apoio e votos, aproveitando-se do
trânsito e da influência que exercia sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Triunfo/RS, que deixara de
chefiar para candidatar-se a Vereador havia alguns meses, e conforme ajuste prévio com o Prefeito, PEDRO FRANCISCO TAVARES, e com o
então Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de Triunfo/RS, ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE SOUZA.
Para tanto, JOSÉ VALMIR determinou a ALTAIR CARVALHO DE FREITAS, o qual desempenhava serviços gerais na Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos de Triunfo/RS, a realização dos serviços. ALTAIR, por sua vez, garantiu a execução das ordens de JOSÉ VALMIR
com recursos públicos. […]
[…]
Posteriormente, em demonstração pública do compromisso assumido e de apoio político aos corruptores, o eleitor, ÉVERTON AVILA
DA ROSA, viabilizou a instalação, na propriedade dele, de placa de propaganda eleitoral dos candidatos a Prefeito MARCELO
ESSVEIN e a Vereador JOSÉ VALMIR […].
Como base para suas alegações, o Ministério Público Eleitoral indica algumas ligações interceptadas entre o réu José Valmir e o eleitor
Éverton Avila da Rosa, bem como o termo de interrogatório deste último, cujos trechos mais relevantes transcrevo abaixo :
Dia 11/08/2012, às 13h46min04s
Valmir conversa com “tom zeca”, o qual afirma que a “retro” tá aí e se não podia deixá-la até meio-dia de amanhã.
Dia 11/08/2012, às 18h47min18s
Valmir conversa com o interlocutor, o qual menciona o nome “tom zé” e falam sobre trabalho com a retro. Vilmar diz que pode colocar óleo que
eles pagam depois, bem como trabalhar até meio-dia e colocar o dia todo que eles pagam lá.
Dia 13/08/2012, às 10h12min17s
Valmir conversa com “tom zeca” sobre máquina e conversam sobre colocação de placas e abertura de açude para o tio IVO.
(fls. 181/183 da PC 00918.00002/2012)
[…] esclarece que ligou para o candidato acreditando que o mesmo era encarregado das máquinas na Vendinha; […] QUE pediu a VALMIRÃO
o serviço de retro para seu tio IVO em razão do mesmo ter feito protocolo para tal serviço a pelo menos 1 ano e meio; […] QUE em relação aos
diálogos de 11/08/2012 a partir das 13h46min04s e 18h47min18s, esclarece que pediu para VALMIR deixar a retro até meio-dia do dia
seguinte para fazer o serviço em sua propriedade, já que o interrogado passou cerca de três dias com uma pá e precisava tanto que até se
dispôs a pagar pelo combustível que seria utilizado pela máquina da prefeitura tamanho seu desespero; (fl. 436 - Apenso I, Volume II do
Inquérito Policial)
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, argumentando que
“o comportamento do acusado JOSÉ VALMIR caracterizou-se, basicamente, pelo oferecimento de promessas, dádivas ou vantagens aos
eleitores, como forma de cooptação de votos ou de apoio eleitoral. Em síntese, JOSÉ VALMIR pautou sua conduta, na campanha, em atos de
compra de apoio eleitoral e de voto, compra de espaço para veiculação de propaganda eleitoral, uso indevido de máquina pública e, ainda,
contratação de serviços de energia elétrica para duas comunidades localizadas no interior de Triunfo/RS, como forma de obter vantagem
eleitoral”. (fls. 2037/2038)
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade, aduzindo que “se algum
serviço foi realizado por algum agente público, a Lei Municipal nº 1.478/2000 estabelece que os interessados possam requerer, mediante
protocolo e disponibilidade da autoridade pública, a realização de serviços, bem como não houve qualquer condicionamento a apoio político ou
pedido de voto. Portanto, nenhum ilícito penal eleitoral se materializa na hipótese.” (fl. 2060v)
Tem razão a defesa.
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Isto porque não há nos autos qualquer prova ou indício de que os fatos tenham ocorrido ou que tenha havido pedido de voto ou abstenção por
parte do réu. O Ministério Público limita-se a algumas ligações intecerptadas e o depoimento do corréu Everton na fase investigatória como
lastro da denúncia.
O eleitor envolvido no suposto delito não foi ouvido na fase de inquérito e tampouco foi arrolado como testemunhas ou informante, tendo em
vista também ser réu em seu respectivo processo.
As testemunhas de acusação nada sabiam dos fatos acima expostos. Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos
envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes
Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo
discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz Carlos Alves de Abreu (cd da fl. 1892), por sua vez, testemunhou
exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, o repórter Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre os
fatos objeto de sua reportagem, sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar a denúncia. O delegado federal Kleber Bicas, responsável
pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas
impressões pessoais, sem entrar em detalhes específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, pouco ou nada acrescentaram à elucidação dos acontecimentos, apresentando relatos de cunho
abonatório ou sem conhecimento dos fatos.
Como se sabe, para fins de caracterização da prática de corrupção eleitoral na modalidade ativa, deve-se verificar a presença de dois
requisitos essenciais: (i) realização pelo acusado da conduta direta ou indiretamente de um dos verbos nucleares descritos no artigo 299 do
Código Eleitoral e (ii)existência de dolo específico consistente na intenção de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer abstenção.
Ressalto, ainda, que a permissão de colocação de placas de propaganda eleitoral na propriedade dos eleitores, mesmo que em troca de
pagamento ou outro benefício, não se amolda ao tipo penal de corrupção eleitoral. Outrossim, mesmo diante da possibilidade de configuração
do delito em tela mediante pedido implícito de voto, a prova de tal acontecimento não pode ser subentendida ou presumida.
Com efeito, ausente a comprovação da prática, mediante atuação positiva do agente, de alguma das ações previstas no art. 299 do Código
Eleitoral, materializadas nas condutas de “obter ou dar voto” ou “conseguir ou prometer abstenção”, crime não há. Na hipótese dos autos,
inexistem elementos que demonstrem a ocorrência do fato descrito na denúncia ou eventual dolo específico dessa conduta, consistente na
mercancia exigida para a caracterização do tipo penal. Nesse sentido, são as decisões que seguem como exemplo:
O tipo penal previsto no art. 299 do Código Eleitoral exige para a sua caracterização a doação, oferecimento, promessa, solicitação
ou recebimento de dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem em troca de voto. É dolo específico sem o qual não se configura a
conduta típica.
Inexistindo prova de que alguém tenha recebido promessa de vantagem ou de alguma dádiva em troca do voto, o tipo penal não se
encontra caracterizado, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do recorrente por atipicidade do fato". (TRESC. Ac. n. 21.742, de
2.7.2007, Rel. Juiz Márcio Luiz Fogaça Vicari. Grifei).
[...] Conjunto probatório alicerçado em depoimentos que não transmitem segurança quanto à materialidade dos fatos alegados.
Tampouco evidenciado o dolo específico, consistente na mercancia exigida para a caracterização do tipo penal. (Ação Penal de
Competência Originária n 135214, ACÓRDÃO de 02/08/2016, Relator(a) DR. JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA, Publicação: DEJERS Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 141, Data 04/08/2016, Página 9 - 10 )
Quanto ao delito tipificado no art. 1º, caput, II, do Decreto-Lei nº 201/67, ao contrário do que sustenta o Ministério Público Eleitoral, não há nos
autos elementos ou indícios suficientes para um juízo condenatório. Na fase judicial, a acusação não trouxe novos elementos probatórios
capazes de confirmar as informações preliminares colhidas em sede de inquérito, apenas reproduziu aquilo que foi apurado na investigação.
Cabe aqui ressaltar que o aumento genérico do cumprimento de protocolos durante a época de eleições, por si só, não tem o condão de firmar
a presunção de que os serviços prestados a pedido do réu tenham sido decorrentes de promessa de voto ou abstenção em seu proveito ou em
favor dos corréus envolvidos na denúncia.
Deve haver prova robusta no sentido de que a prestação de serviço revestiu-se de ilegalidade, seja para atingimento de fim ilícito ou com
desvio de finalidade, o que não aconteceu nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório amealhado durante a instrução não abona a
denúncia.
Dito isso, é defeso ao magistrado a prolação de sentença condenatória fundamentada unicamente em elementos colhidos durante a
investigação, sem que sejam confirmados ou corroborados pela prova produzida na instrução probatória, sob o crivo do contraditório, conforme
dispõe o Art. 155 do Código de Processo Penal. Nessa esteira, é farta a jurisprudência:
Não se afigura possível decreto condenatório fundado exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, despidas de
produção sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (RECURSO CRIMINAL n 611, ACÓRDÃO n 4764/2015 de 16/12/2015, Relator(a)
ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico – TRE-AC, Volume -, Tomo 246, Data 21/12/2015, Página 11/12,
grifei)
Não se admite, na ordem jurídica vigente, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos
informativos colhidos durante o inquérito policial (art. 155 do Código de Processo Penal), no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu
convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam
repetidas em juízo, o que não ocorreu no caso em tela.(RECURSO CRIMINAL n 184181, ACÓRDÃO n 18 de 20/04/2016, Relator(a)
DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 06/05/2016, Página 17, grifei)
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em
um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada
exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos, como
na hipótese, em que há apenas os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo. (REsp
1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018, grifei)
Assim, constata-se que as provas indicativas da existência da infração penal são exclusivamente aquelas colhidas na fase policial, ou seja, os
únicos elementos que dão conta da ocorrência dos supostos fatos criminosos são aqueles constantes do inquérito.
É certo que não se pode prolatar uma decisão desfavorável com base em conjecturas, sob pena de se ferir o princípio do in dubio pro reo. Se
os elementos dos autos não evidenciam, com segurança, que o acusado tenha praticado o ato que se lhe imputa, a absolvição é medida que
se impõe, posto que, no direito penal, a condenação deve amparar-se em prova substancial da prática delitiva, não podendo ser baseada em
meras suposições ou presunções.
Consequentemente, diante da atipicidade da conduta, por ausência dos elementos configuradores da prática da mercancia eleitoral vedada
pelo artigo 299 do Código Eleitoral, bem como da inexistência de provas relativas ao crime constante do art. 1º, caput, II, do Decreto-Lei nº
201/67, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
b) Crimes de peculato especial, conforme descritos nos 43º e 44º fatos.

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

Porto Alegre, Terça-feira, 09 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 124, Página: 86

O réu José Valmir de Oliveira também foi denunciado pela prática de outros dois fatos (43º e 44º), capitulados, respectivamente, nos incisos I e
II do caput do Art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o art. 29, caput, do código penal, nos termos abaixo resumidos:
No dia 14 de agosto de 2012, entre 08h48min e 11h23min, em Triunfo/RS, os denunciados PEDRO FRANCISCO TAVARES, Prefeito de
Triunfo/RS, MARCELO ESSVEIN, Vice-Prefeito de Triunfo/RS, ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE SOUZA, Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos de Triunfo/RS, VALDOIR DELCIO KUHN e JOSÉ RUI DA ROSA ISIDORIO, ambos funcionários públicos municipais na
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Triunfo/RS, e JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA, em comunhão de vontades e conjugação de
esforços, desviaram em proveito deles e de pessoas não identificadas bens públicos do Município de Triunfo/RS, consistentes em pedras,
saibro e terra” (FATO 43 – fl. 85v).
No dia 14 de agosto de 2012, entre 08h48min e 11h23min, em Triunfo/RS, os denunciados PEDRO FRANCISCO TAVARES, Prefeito de
Triunfo/RS, MARCELO ESSVEIN, Vice-Prefeito de Triunfo/RS, ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE SOUZA, Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos de Triunfo/RS, VALDOIR DELCIO KUHN e JOSÉ RUI DA ROSA ISIDORIO, ambos funcionários públicos municipais na
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Triunfo/RS, e JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA, em comunhão de vontades e conjugação de
esforços, utilizaram-se, indevidamente, em proveito deles e de pessoas não identificadas, de bens e de serviços públicos do Município de
Triunfo/RS, consistentes no transporte e depósito de pedras, saibro e terra por máquinas e servidores públicos municipais” (FATO 44 – fl. 86).
A participação do réu foi narrada nos seguintes termos (fls. 86 e 86v):
O candidato a Vereador de Triunfo/RS JOSÉ VALMIR articulou o atendimento da solicitação das interessadas, aproveitando-se do trânsito e da
influência que exercia sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Triunfo/RS, que deixara de chefiar para
candidatar-se a Vereador havia alguns meses, e conforme ajuste prévio com o Prefeito, PEDRO FRANCISCO TAVARES, e com o então
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de Triunfo/RS, ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE SOUZA.
Para tanto, JOSÉ VALMIR telefonou a JOSÉ RUI, que trabalhava como em encarregado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
de Triunfo/RS, e disse-lhe que ele deveria carregar duas viagens de terra ou de saibro com terra até uma residência onde moravam duas
eleitoras, sendo uma “deficiente”, indicando o local
[…]
A consumação do crime é evidenciada por um telefonema mantido por JOSÉ VALMIR horas mais tarde, às 11h23min. Nessa ligação, uma
mulher não identificada agradeceu a JOSÉ VALMIR pelas pedras […].
Para fundamentar a denúncia, o Ministério Público aponta duas ligações telefônicas interceptadas, uma entabulada entre o próprio réu e seu
corréu José Rui, e outra entre aquele e uma interlocutora não identificada, as quais transcrevo abaixo:
Dia 14/08/2012, às 09h35min03s (fl. 123 da PC 00918.00002/2012)
VALMIR conversa com RUI e diz que ele tem que fazer duas viagens de terra até uma residência indicando o local. Interlocutor afirma que vai
comunicar o VALDORO e vai lá.
Dia 14/08/2012, às 11h23min01s (fl. 123 da PC 00918.00002/2012)
VALMIR conversa com DAIANE, a qual agradece pelas pedras e pergunta sobre se alguma máquina irá pro lado da casa dela.
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, argumentando que
“o comportamento do acusado JOSÉ VALMIR caracterizou-se, basicamente, pelo oferecimento de promessas, dádivas ou vantagens aos
eleitores, como forma de cooptação de votos ou de apoio eleitoral. Em síntese, JOSÉ VALMIR pautou sua conduta, na campanha, em atos de
compra de apoio eleitoral e de voto, compra de espaço para veiculação de propaganda eleitoral, uso indevido de máquina pública e, ainda,
contratação de serviços de energia elétrica para duas comunidades localizadas no interior de Triunfo/RS, como forma de obter vantagem
eleitoral”. (fls. 2037/2038)
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade, aduzindo que “se algum
serviço foi realizado por algum agente público, a Lei Municipal nº 1.478/2000 estabelece que os interessados possam requerer, mediante
protocolo e disponibilidade da autoridade pública, a realização de serviços, bem como não houve qualquer condicionamento a apoio político ou
pedido de voto. Portanto, nenhum ilícito penal eleitoral se materializa na hipótese.” (fl. 2060v)
Neste ponto, a razão está com a defesa. Ao contrário do que alega o Ministério Publico Eleitoral, não há nos autos elementos ou indícios
suficientes para um juízo condenatório.
Com efeito, no processo penal, para fins condenatórios, tanto a prova da existência do fato quanto da autoria devem estar demonstradas de
forma incontroversa nos autos. Contudo, não é o caso presente.
A prova testemunhal trazida pela defesa é unânime ao afirmar não ter havido atendimentos sem protocolo e que, na época dos fatos, não foi
possível notar qualquer diferença na gestão do setor responsável no sentido de acelerar ou facilitar a prestação de serviços.
As testemunhas de acusação nada sabiam dos fatos acima expostos. Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos
envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes
Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo
discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz Carlos Alves de Abreu (cd da fl. 1892), por sua vez, testemunhou
exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, o repórter Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre os
fatos objeto de sua reportagem, sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar a denúncia. O delegado federal Kleber Bicas, responsável
pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas
impressões pessoais, sem entrar em detalhes específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
Ao contrário do que alega o MPE, não há nos autos elementos ou indícios suficientes para um juízo condenatório. Na fase judicial, a acusação
não trouxe novos elementos probatórios capazes de confirmar as informações preliminares colhidas em sede de inquérito, apenas reproduziu
aquilo que foi apurado na investigação.
Cabe aqui ressaltar que o aumento genérico do cumprimento de protocolos durante a época de eleições, por si só, não tem o condão de firmar
a presunção de que os serviços prestados a pedido do réu tenham sido decorrentes de promessa de voto ou abstenção em seu proveito ou em
favor dos corréus envolvidos na denúncia.
Deve haver prova robusta no sentido de que a prestação de serviço revestiu-se de ilegalidade, seja para atingimento de fim ilícito ou com
desvio de finalidade, o que não aconteceu nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório amealhado durante a instrução não abona a
denúncia.
Dito isso, é defeso ao magistrado a prolação de sentença condenatória fundamentada unicamente em elementos colhidos durante a
investigação, sem que sejam confirmados ou corroborados pela prova produzida na instrução probatória, sob o crivo do contraditório, conforme
dispõe o Art. 155 do Código de Processo Penal. Nessa esteira, é farta a jurisprudência:
Não se afigura possível decreto condenatório fundado exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, despidas de
produção sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (RECURSO CRIMINAL n 611, ACÓRDÃO n 4764/2015 de 16/12/2015, Relator(a)
ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico – TRE-AC, Volume -, Tomo 246, Data 21/12/2015, Página 11/12,
grifei)
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Não se admite, na ordem jurídica vigente, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos
informativos colhidos durante o inquérito policial (art. 155 do Código de Processo Penal), no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu
convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam
repetidas em juízo, o que não ocorreu no caso em tela.(RECURSO CRIMINAL n 184181, ACÓRDÃO n 18 de 20/04/2016, Relator(a)
DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 06/05/2016, Página 17, grifei)
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em
um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada
exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos, como
na hipótese, em que há apenas os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo. (REsp
1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018, grifei)
Assim, constata-se que as provas indicativas da existência da infração penal são exclusivamente aquelas colhidas na fase policial, ou seja, os
únicos elementos que dão conta da ocorrência dos supostos fatos criminosos são aqueles constantes do inquérito.
Ainda, saliento que a prova de convencimento da verdade material, da autoria e da culpabilidade no processo criminal há de sugerir indelével
certeza – ônus de que a acusação não se desincumbiu. Antítese disso, nos autos, o que resulta da produção probatória não abona a
incriminação.
Consequentemente, diante da ausência de provas de materialidade e autoria, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com
fundamento no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.
c) Crimes de Corrupção Eleitoral, conforme descritos nos 56º e 58º fatos.
O réu José Valmir de Oliveira também foi denunciado pela prática de outros dois fatos (56º e 58º), capitulados no art. 299 do Código Eleitoral,
combinado com o art. 29, caput, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, nos termos abaixo resumidos:
No período compreendido entre agosto e setembro de 2012, em Triunfo/RS, os denunciados JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA, PEDRO
FRANCISCO TAVARES, ANA PAULA GARCIA HARTMANN e MARCELO ESSVEIN, em comunhão de vontades e conjugação de esforços,
prometeram e deram, para a eleitora Ana Paula da Cruz, serviços destinados ao fornecimento de energia elétrica na residência dela, para
obter-lhes votos em favor dos candidatos a Prefeito MARCELO e a vereador JOSÉ VALMIR (FATO 56 - fls. 91-91v).
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA, PEDRO FRANCISCO TAVARES, ANA PAULA
GARCIA HARTMANN e MARCELO ESSVEIN, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, prometeram e deram, para a eleitoral
Eleoni da Silva Soares, serviços destinados ao fornecimento de energia elétrica na residência dela, para obter-lhes votos em favor dos
candidatos a Prefeito MARCELO e a Vereador JOSÉ VALMIR (FATO 58 – fl. 91v).
Na denúncia, a participação do réu deu-se na forma que transcrevo abaixo:
[…] o candidato a Vereador JOSÉ VALMIR articulou com ANA PAULA GARCIA, funcionária da […] CERTAJA, o fornecimento desses serviços
a eleitores das referidas localidades, serviços esses que seriam custeados pelo então Prefeito PEDRO FRANCISCO TAVARES, em benefício
das candidaturas a Prefeito de MARCELO ESSVEIN e a Vereador JOSÉ VALMIR. Em seguida, convenceram as eleitoras ANA PAULA DA
CRUZ e ELEONI DA SILVA SOARES a fornecerem os dados delas e a assinarem documentos relativos a esses serviços. (fl. 92).
Assim sendo, essencialmente, a denúncia aborda as tratativas que teriam sido realizadas pelo candidato a vereador José Valmir de Oliveira
para a instalação de energia elétrica na rua/residência em benefício de alguns eleitores, com a intermediação de Ana Paula Garcia Hartmann,
funcionária da empresa Certaja, e o apoio financeiro/logístico do réu Pedro Francisco Tavares.
Como fundamento da denúncia, o Ministério Público Eleitoral se utiliza de ligações telefônicas interceptadas, tendo como objeto da
interceptação o telefone do corréu José Valmir de Oliveira, conforme constam das fls. 121-135 do PA.00918.00072/2012), cujos trechos mais
relevantes reproduzo aqui:
Dia 21/08/2012 (fl. 131 do PA.00918.00072/2012):
VALMIR liga e conversa com ALINE e diz que é sobre a energia elétrica na Vila Tieta e dos Morenos e que iriam pagar, pois está com o
CHICO (prefeito). KARINE afirma que VALMIR deveria ligar para ANA PAULA, de Taquari, que já estaria sabendo e fornece o telefone 36536600)
Dia 23/08/2012 (fl. 132 do PA.00918.00072/2012):
VALMIR liga para CERTAJA e conversa com ANA PAULA, a fim de resolver o negócio da luz, questionando-a sobre a forma de pagamento, se
em cheque ou em boleto. VALMIR diz que seria na forma uma mais duas. ANA PAULA afirma que isto deve ser no nome de uma das pessoas
beneficiadas. ANA PAULA afirma que irá sair na fatura da energia. ANA PAULA cita, como exemplo o nome Marcia da Mota Lopes. VALMIR
passa o telefone para CHICO (PREFEITO). CHICO conversa com ANA PAULA e afirma que o cheque seria dele não poderia dar pro LUIZ e
ficar a coisa aberta. ANA PAULA afirma que não pode fazer isto. ANA PAULA informa que cada pessoa entrou em contato com eles e
negociou de forma diferente, mas VALMIR afirmou que seria feito pela PREFEITURA. CHICO afirma que é ele quem pagará. ANA PAULA
sugere se não tinha como dividir e dar o dinheiro para as pessoas. CHICO afirma que poderia dar a entrada a vista e deixava dois cheques na
CERTAJA, ficando no nome deles porém cheque dele. ANA PAULA afirma que pode ela não pode fazer e diz que passará pro gerente
financeiro. […]
Dia 23/08/2012 (fl. 132 do PA.00918.00072/2012):
VALMIR recebe ligação de ANA PAULA e esta informa que seria delicado a questão de cheques, somente com o presidente. VALMIR sugere
pagamento por boleto. Valmir em conversa com CHICO acerta que poderá receber os boletos. ANA PAULA afirma que precisa de um nome
para lançar no boleto.
Dia 23/08/2012 (fl. 133 do PA.00918.00072/2012):
VALMIR liga para a cooperativa CERTAJA e em conversa com ANA PAULA, fornece o nome de ANA PAULA DA CRUZ. ANA PAULA pergunta
como VALMIR fará, se dará uma entrada de mil. VALMIR diz que dará uma entrada de R$ 900,00 e duas de R$ 1.000. ANA PAULA diz que
fará título a receber e quando estiver pronto ligará para ANA PAULA dar entrada e negociar a rede. […]
Dia 23/08/2012 (fl. 133 do PA.00918.00072/2012):
VALMIR conversa com ANA PAULA, da CERTAJA, e esta refere que a mulher indicada não queria aceitar aquele acordo e que ela não se
estressaria por isto. VALMIR informa que ela, a pessoa indicada, estava nervosa e que tinha aceitado sim a emissão dos boletos. ANA PAULA,
da CERTAJA, conversa com a senhora e informa os riscos do não pagamento, ou seja, do nome dela ir pro SPC, pois ela não estava
negociando com VALMIR ou CHICO, porém a referida senhora afirma que pode fazer.
Termo de Declarações de Eleoni da Silva Soares:
[...]QUE a funcionária da CERTAJA, de nome ALINE, avisou à depoente que estava tudo certo, que candidato a vereador VALMIRÃO tinha
dado o pagamento de entrada e iria pagar o restante mês a mês, de acordo com o vencimento das prestações assumidas pela depoente,
alcançando um montante de R$ 1.534,00 […] QUE no início da campanha a depoente conversou com VALMIRÃO quando o mesmo foi até o
bairro Vila dos Morenos, ocasião em que ele disse que queria se eleger e precisava de votos QUE a depoente disse a VALMIRÃO que estava
precisando de ajuda, especificamente quanto a instalação de energia elétrica junto a CERTAJA tendo então VALMIRÃO dito que ajudaria a

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

Porto Alegre, Terça-feira, 09 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 124, Página: 88

depoente e pagaria os valores junto a CERTAJA contando que em troca teria garantido os votos da depoente e demais moradores do local (fl.
332 do Inquérito Policial).
Termo de Declarações de Ana Paula da Cruz:
[…] QUE há pouco mais de um mês foi procurada por sua vizinha de mesma rua, de nome MÁRCIA, a qual disse que haveria possibilidade ou
promessa de que o candidato a vereador JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA iria pagar todo o saldo que não seria coberto pela CERTAJA, ou seja,
aproximadamente quatro mil reais QUE até o momento o candidato JOSÉ VALMIR não apareceu para fazer pagamento, tendo a depoente já
pago a primeira mensalidade da dívida da instalação e estando muito preocupada pois não tem condições financeiras para pagar as demais
prestações […] QUE diante disso a depoente então procurou sua vizinha MÁRCIA para que ela e os demais vizinhos ajudassem no pagamento
das prestações, sendo que MÁRCIA disse que JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA, também conhecido por VALMIRÃO, pagaria todo o combinado
[...] (fls. 333/334 do Inquérito Policial).
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, argumentando
que “o comportamento do acusado JOSÉ VALMIR caracterizou-se, basicamente, pelo oferecimento de promessas, dádivas ou vantagens aos
eleitores, como forma de cooptação de votos ou de apoio eleitoral. Em síntese, JOSÉ VALMIR pautou sua conduta, na campanha, em atos de
compra de apoio eleitoral e de voto, compra de espaço para veiculação de propaganda eleitoral, uso indevido de máquina pública e, ainda,
contratação de serviços de energia elétrica para duas comunidades localizadas no interior de Triunfo/RS, como forma de obter vantagem
eleitoral”. (fls. 2037/2038)
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade, ponderando, ainda, a
respeito das interceptações telefônicas, que “caso fosse José Valmir o interlocutor não há vinculação a voto, não havendo pedido expresso do
candidato nesse sentido.” (fl. 2061)
Com razão a defesa.
Não há elementos nos autos que permitam a conclusão segura de que as condutas narradas na denúncia, referentes aos fatos aqui
analisados, tenham ocorrido com o intuito de obtenção do voto dos beneficiários do serviço contratado. Há uma única menção de um suposto
pedido de votos no depoimento da eleitora e corré Eleoni da Silva Soares.
Contudo, cabe frisar o fato de que nenhum dos pretensos beneficiados foi ouvido durante o processo, esvaziando ainda mais a tese, constante
na denúncia, no sentido de que todas as tratativas realizadas pelo réu, para a instalação da rede elétrica em duas comunidades distintas, se
deram com o fim específico de angariar os votos dos beneficiados pelo serviço.
Sob outra perspectiva, os elementos trazidos aos autos em sede de instrução probatória, na fase judicial do procedimento, não foram aptos a
formar a convicção do juízo.
As testemunhas de acusação nada sabiam sobre os fatos. Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos envolvendo
outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes Pacheco (CD
da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo discorrido, em seus
depoimentos, sobre fatos e réus diversos.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, o repórter Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre os
fatos objeto de sua reportagem, sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar a denúncia. O delegado federal Kleber Bicas, responsável
pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas
impressões pessoais, sem entrar em detalhes específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, pouco ou nada acrescentaram à elucidação dos acontecimentos, apresentando relatos de cunho
abonatório ou sem conhecimento dos fatos.
Como se sabe, para fins de caracterização da prática de corrupção eleitoral na modalidade ativa, deve-se verificar a presença de dois
requisitos essenciais: (i) realização pelo acusado da conduta direta ou indiretamente de um dos verbos nucleares descritos no artigo 299 do
Código Eleitoral e (ii)existência de dolo específico consistente na intenção de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer abstenção.
Com efeito, ausente a comprovação da prática, mediante atuação positiva do agente, de alguma das ações previstas no art. 299 do Código
Eleitoral, consubstanciadas nas condutas de “obter ou dar voto” ou “conseguir ou prometer abstenção”, crime não há. Isto posto, inexistindo a
demonstração do dolo específico necessário à adequação típica, resta afastada a materialidade do delito. Nesse sentido, são as decisões a
seguir:
[…]
Ausente o elemento subjetivo consistente na finalidade específica de obter o voto do eleitor com a promessa de vantagem, impõe-se
reconhecer a atipicidade de um dos fatos atinentes ao delito de corrupção eleitoral. Absolvição sumária.
[...]
(Ação Penal de Competência Originária n 135214, ACÓRDÃO de 24/11/2014, Relator(a) DR. HAMILTON LANGARO DIPP, Publicação:
DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 215, Data 26/11/2014, Página 9 )
[...] Conjunto probatório alicerçado em depoimentos que não transmitem segurança quanto à materialidade dos fatos alegados. Tampouco
evidenciado o dolo específico, consistente na mercancia exigida para a caracterização do tipo penal. (Ação Penal de Competência Originária n
135214, ACÓRDÃO de 02/08/2016, Relator(a) DR. JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-RS, Tomo 141, Data 04/08/2016, Página 9 - 10 )
2. Mérito. Insurgência contra sentença que condenou eleitora e candidato pelo crime de corrupção eleitoral, em razão da oferta de nomeação
em cargo público em troca do trabalho em prol da campanha eleitoral do candidato. Para caracterização do crime tipificado no art. 299 do
Código Eleitoral, necessário comprovar o elemento subjetivo do tipo, consistente na finalidade específica de obter o voto do eleitor em troca do
benefício ofertado. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar que a nomeação como funcionária municipal tenha ocorrido em troca de
seu voto. A oferta de benefício como retribuição ao trabalho na campanha não caracteriza corrupção eleitoral. Reforma da sentença para julgar
improcedentes os pedidos da denúncia e absolver os acusados.
(Recurso Criminal n 8076, ACÓRDÃO de 30/08/2018, Relator(a) GERSON FISCHMANN, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-RS, Tomo 160, Data 03/09/2018, Página 6 )
Nessa mesma linha manifestou-se o Tribunal Superior Eleitoral:
Como se constata, em nenhum momento, houve a indicação de que a conduta foi realizada com o fim de obter o voto do eleitor, a
teor do que prescreve o art. 299 do Código Eleitoral.
Desse modo, não obstante seja plausível concluir que a intenção de obter o apoio político do cooptado também abrangeria a
finalidade de obter o seu voto, tal inferência implicaria a interpretação extensiva da norma para inserir no tipo penal uma conduta que
não está descrita como crime na previsão contida no art. 299 do Código Eleitoral.
Ressalte-se que, se a prática descrita não se amoldar ao tipo normativo, não pode o intérprete valer-se de analogia para fazer incidir
a sanção penal, por mais repugnante que seja a conduta imputada ao agente. (Recurso em Habeas Corpus nº 2211, Acórdão, Relator(a)
Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 07/10/2016, Página 63, grifei).
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[…] Segundo a jurisprudência do TSE, a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral depende da demonstração, por meio
de provas robustas, do dolo específico. Agravo regimental a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 428243230, Acórdão,
Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 09/02/2018, Página 132/133)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO.1. Para comprovação do delito
previsto no art. 299 do Código Eleitoral, é necessária a comprovação do dolo específico, consistente na finalidade de obter ou dar voto, ou
ainda conseguir ou prometer abstenção, mediante a entrega ou promessa de uma benesse ou vantagem a um eleitor, o que não se verificou
na espécie. (Recurso Especial Eleitoral nº 2144, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
229, Data 20/11/2018, Página 28/29)
Outrossim, é certo que não se pode prolatar uma decisão desfavorável com base em conjecturas, sob pena de se ferir o princípio do in dubio
pro reo. Se os elementos dos autos não evidenciam, com segurança, que o acusado tenha praticado o ato que se lhe imputa, a absolvição é
medida que se impõe, posto que, no direito penal, a condenação deve amparar-se em prova substancial da prática delitiva, não podendo ser
baseada em meras suposições ou presunções. Nesse direção é a jurisprudência que exemplifico:
A existência de dúvida a respeito da ocorrência dos fatos imputados na denúncia impõe um juízo de absolvição por insuficiência de
provas. (Recurso Criminal n 838914, ACÓRDÃO de 07/08/2012, Relator(a) DR. HAMILTON LANGARO DIPP, Publicação: DEJERS - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 145, Data 9/8/2012, Página 3, grifei)
A condenação pelo crime de corrupção eleitoral deve amparar-se em prova robusta na qual se demonstre, de forma inequívoca, a
prática do fato criminoso pelo réu. (Recurso Especial Eleitoral nº 569549, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 68, Data 10/04/2015, Página 36, grifei)
Ainda, saliento que a prova de convencimento da verdade material, da autoria e da culpabilidade no processo criminal há de sugerir indelével
certeza - ônus de que a acusação não se desincumbiu. Antítese disso, nos autos, o que resulta da produção probatória não abona a
incriminação.
Consequentemente, diante da atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, e dos demais elementos configuradores da prática da
mercancia eleitoral vedada pelo artigo 299 do Código Eleitoral, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com fundamento no art.
386, III e VII, do Código de Processo Penal.
d) Crime de corrupção eleitoral, conforme descrito nos 61º fato.
O réu José Valmir de Oliveira foi também foi denunciado pela prática do delito capitulado no art. 299 do Código Eleitoral (61º fato), nos termos
abaixo resumidos (fl. 97v):
No dia 21 de agosto de 2012, às 13h14, os denunciados JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA e MARCELO ESSVEIN, em comunhão de vontades e
conjugação de esforços, prometeram e, após, deram, para a eleitoral Lourdes Maria Gastaldo, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para
obterem-lhe votos em favor dos candidatos a Prefeito MARCELO e a Vereador JOSÉ VALMIR.
A participação do réu foi narrada nos termos que passo a transcrever (fls. 97v e 98):
Na ocasião, a eleitora LOURDES MARIA enviou mensagem (SMS), por telefone celular, ao candidato a Vereador JOSÉ VALMIR, pedindo-lhe
R$ 150,00: “(tipo: entrega)Valmirao, me consegue 150,00 at sexta-feira? Pede pro Maicon trazer pra mim.OBRIGADO.LOURDES.” [21.08.12 –
fl. 131 do Apenso I do IP 0905/2012]
Cerca de uma hora depois, LOURDES MARIA telefonou para JOSÉ VALMIR e perguntou-lhe se ele tinha recebido a predita mensagem. JOSÉ
VALMIR afirmou que passaria para conversar com LOURDES MARIA à tarde, encerrando a ligação dizendo “Vamo botá uma placa minha aí”.
[ligação em 21/08/2012 – fl. 131 do PC.00918.00002/2012]
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, argumentando que
“o comportamento do acusado JOSÉ VALMIR caracterizou-se, basicamente, pelo oferecimento de promessas, dádivas ou vantagens aos
eleitores, como forma de cooptação de votos ou de apoio eleitoral. Em síntese, JOSÉ VALMIR pautou sua conduta, na campanha, em atos de
compra de apoio eleitoral e de voto, compra de espaço para veiculação de propaganda eleitoral, uso indevido de máquina pública e, ainda,
contratação de serviços de energia elétrica para duas comunidades localizadas no interior de Triunfo/RS, como forma de obter vantagem
eleitoral”. (fls. 2037/2038)
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade.
Tem razão a defesa.
Isto porque a minuciosa análise dos elementos de prova trazidos aos autos desemboca na ausência do elemento subjetivo específico do crime,
consistente na oferta ou promessa de vantagem ao eleitor com o fim especial de obter-lhe o voto.
Considerando os elementos trazidos aos autos e aqueles constantes do inquérito, em especial a ligação interceptada, evidencia-se que o réu
não fez qualquer menção a ceder ao pedido da eleitora, tampouco ofereceu-lhe qualquer vantagem ou prometeu-lhe qualquer benesse, tendo
apenas prometido conversar com ela, propondo a afixação de placa em sua propriedade.
O Ministério Público Eleitoral não foi capaz de demonstrar, durante a instrução, a presença dos elementos caracterizadores do delito de
corrupção eleitoral ativa. A eleitora implicada na conduta narrada na denúncia não foi ouvida na fase judicial.
As testemunhas de acusação nada sabiam dos fatos acima expostos. Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos
envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes
Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo
discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz Carlos Alves de Abreu (cd da fl. 1892), por sua vez, testemunhou
exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, o repórter Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre os
fatos objeto de sua reportagem, sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar a denúncia. O delegado federal Kleber Bicas, responsável
pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas
impressões pessoais, sem entrar em detalhes específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, pouco ou nada acrescentaram à elucidação dos acontecimentos, apresentando relatos de cunho
abonatório ou sem conhecimento dos fatos.
Como se sabe, para fins de caracterização da prática de corrupção eleitoral na modalidade ativa, deve-se verificar a presença de dois
requisitos essenciais: (i) realização pelo acusado da conduta direta ou indiretamente de um dos verbos nucleares descritos no artigo 299 do
Código Eleitoral e (ii)existência de dolo específico consistente na intenção de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer abstenção.
Com efeito, ausente a comprovação da prática, mediante atuação positiva do agente, de alguma das ações previstas no art. 299 do Código
Eleitoral, consubstanciadas nas condutas de “obter ou dar voto” ou “conseguir ou prometer abstenção”, crime não há. Nesse diapasão,
inexistente a demonstração do dolo específico necessário à adequação típica, resta afastada a materialidade do delito. Nesse sentido, são
exemplos as decisões a seguir:
O tipo penal previsto no art. 299 do Código Eleitoral exige para a sua caracterização a doação, oferecimento, promessa, solicitação ou
recebimento de dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem em troca de voto. É dolo específico sem o qual não se configura a conduta típica.
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Inexistindo prova de que alguém tenha recebido promessa de vantagem ou de alguma dádiva em troca do voto, o tipo penal não se encontra
caracterizado, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do recorrente por atipicidade do fato" [TRESC. Ac. n. 21.742, de 2.7.2007, Rel. Juiz
Márcio Luiz Fogaça Vicari].
[...] Conjunto probatório alicerçado em depoimentos que não transmitem segurança quanto à materialidade dos fatos alegados. Tampouco
evidenciado o dolo específico, consistente na mercancia exigida para a caracterização do tipo penal. (Ação Penal de Competência Originária n
135214, ACÓRDÃO de 02/08/2016, Relator(a) DR. JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-RS, Tomo 141, Data 04/08/2016, Página 9 - 10 )
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime descrito no art. 299 do CE, é necessário o dolo específico que
exige o tipo penal, isto é, a finalidade de "obter ou dar voto" e "conseguir ou prometer abstenção (RHC nº 142354, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe de 5.12.2013). [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 291, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 42, Data 04/03/2015, Página 220, grifei)
Ainda, saliento que a prova de convencimento da verdade material, da autoria e da culpabilidade no processo criminal há de sugerir indelével
certeza - ônus de que a acusação não se desincumbiu. Antítese disso, nos autos, o que resulta da produção probatória não abona a
incriminação.
A condenação pelo crime de corrupção eleitoral deve amparar-se em prova robusta na qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática do
fato criminoso pelo réu, o que não ocorreu no caso dos autos.
Consequentemente, diante da atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, e dos demais elementos configuradores da prática da
mercancia eleitoral vedada pelo artigo 299 do Código Eleitoral, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com fundamento no art.
386, III e VII, do Código de Processo Penal.
3) JOSÉ RUI DA ROSA ISIDORIO: Crimes de peculato especial, conforme descritos nos 43º e 44º fatos.
O réu José Rui da Rosa Isidiorio também foi denunciado pela prática de outros dois fatos (43º e 44º), capitulados, respectivamente, nos incisos
I e II do caput do Art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o art. 29, caput, do código penal, nos termos abaixo resumidos:
No dia 14 de agosto de 2012, entre 08h48min e 11h23min, em Triunfo/RS, os denunciados PEDRO FRANCISCO TAVARES, Prefeito de
Triunfo/RS, MARCELO ESSVEIN, Vice-Prefeito de Triunfo/RS, ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE SOUZA, Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos de Triunfo/RS, VALDOIR DELCIO KUHN e JOSÉ RUI DA ROSA ISIDORIO, ambos funcionários públicos municipais na
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Triunfo/RS, e JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA, em comunhão de vontades e conjugação de
esforços, desviaram em proveito deles e de pessoas não identificadas bens públicos do Município de Triunfo/RS, consistentes em pedras,
saibro e terra (fato 43 – fl. 85v).
No dia 14 de agosto de 2012, entre 08h48min e 11h23min, em Triunfo/RS, os denunciados PEDRO FRANCISCO TAVARES, Prefeito de
Triunfo/RS, MARCELO ESSVEIN, Vice-Prefeito de Triunfo/RS, ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE SOUZA, Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos de Triunfo/RS, VALDOIR DELCIO KUHN e JOSÉ RUI DA ROSA ISIDORIO, ambos funcionários públicos municipais na
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Triunfo/RS, e JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA, em comunhão de vontades e conjugação de
esforços, utilizaram-se, indevidamente, em proveito deles e de pessoas não identificadas, de bens e de serviços públicos do Município de
Triunfo/RS, consistentes no transporte e depósito de pedras, saibro e terra por máquinas e servidores públicos municipais (fato 44 – fl. 86).
A participação do réu foi narrada nos seguintes termos: “Na ocasião, os denunciados concorreram para a utilização e o desvio dos referidos
bens e serviços públicos municipais, em benefício de duas mulheres não identificadas, em período de campanha eleitoral, a fim de obterem-lhe
apoio político e votos.”(fl. 86)
A participação do réu, conforme narrado pelo Ministério Público, resume-se a uma menção em interceptação telefônica de contato realizado
entre JOSÉ VALMIR e JOSÉ RUI, na qual o primeiro requeria ao segundo a realização de “duas viagens de terra ou de saibro com terra até
uma residência onde moravam duas eleitoras”, ao que JOSÉ RUI respondeu dizendo que “comunicaria o colega VALDOIR e que iria ao local
indicado”, conforme transcrevo abaixo:
Dia 14/08/2012, às 08h48min07s, duração 01min33s:
VALMIR conversa com RUI e diz que ele tem que fazer duas viagens de terra até uma residência indicando o local. Interlocutor afirma que vai
comunicar o VALDORO e vai lá (fl. 123 da PC 00918.00002/2012).
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, aduzindo que “o
denunciado José Rui […] agiu como executor direto das tarefas atribuídas à referida Secretaria Municipal para a compra de votos e de espaço
para propaganda eleitoral, especialmente em face de ordens emitidas pelo Secretário Municipal ÁLVARO TOMAZ CASTRO DE SOUZA, mas
também diretamente pelos demais coacusados.” (fl. 2039)
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade. Em sua alegações finais
reafirma que "não há nos autos indícios, presunção, ou prova do conluio ou conchavo. A condenação exige prova robusta e concreta dos fatos
atribuídos ao réu" (fl. 2133 - verso).
A razão está com a defesa.
Isto porque, ao contrário do que alega o Ministério Público Eleitoral, não há nos autos elementos ou indícios suficientes para um juízo
condenatório.
Com efeito, no processo penal, para fins condenatórios, tanto a prova da existência do fato quanto da autoria devem estar demonstradas de
forma incontroversa nos autos. Contudo, não é o caso presente.
A prova testemunhal trazida pela defesa é unânime ao afirmar não ter havido atendimentos sem protocolo e que, na época dos fatos, não foi
possível notar qualquer diferença na gestão do setor responsável no sentido de acelerar ou facilitar a prestação de serviços.
As testemunhas de acusação nada sabiam dos fatos acima expostos. Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos
envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes
Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo
discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz Carlos Alves de Abreu (cd da fl. 1892), por sua vez, testemunhou
exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, o repórter Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre os
fatos objeto de sua reportagem, sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar a denúncia. O delegado federal Kleber Bicas, responsável
pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas
impressões pessoais, sem entrar em detalhes específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, pouco ou nada acrescentaram à elucidação dos acontecimentos, apresentando relatos de cunho
abonatório ou sem conhecimento dos fatos.
Quanto ao delito tipificado no art. 1º, caput, II, do Decreto-Lei nº 201/67, ao contrário do que alega o Ministério Público Eleitoral, não há nos
autos elementos ou indícios suficientes para um juízo condenatório. Na fase judicial, a acusação não trouxe novos elementos probatórios
capazes de confirmar as informações preliminares colhidas em sede de inquérito, apenas reproduziu aquilo que foi apurado na investigação.
É certo que não se pode prolatar uma decisão desfavorável com base em conjecturas, sob pena de se ferir o princípio do in dubio pro reo. Se
os elementos dos autos não evidenciam, com segurança, que o acusado tenha praticado o ato que se lhe imputa, a absolvição é medida que
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se impõe, posto que, no direito penal, a condenação deve amparar-se em prova substancial da prática delitiva, não podendo ser baseada em
meras suposições ou presunções. Nesse direção caminha a jurisprudência:
A existência de dúvida a respeito da ocorrência dos fatos imputados na denúncia impõe um juízo de absolvição por insuficiência de
provas.
(Recurso Criminal n 838914, ACÓRDÃO de 07/08/2012, Relator(a) DR. HAMILTON LANGARO DIPP, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-RS, Tomo 145, Data 9/8/2012, Página 3 )
As provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são suficientes para embasar o decreto
condenatório, que não pode fundar-se exclusivamente nos elementos colhidos em sede de investigação. Artigo 155, caput, do código
de processo penal. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Recurso provido para absolver o recorrente, com fulcro no artigo 386, VII,
do CPP. (RECURSO CRIMINAL n 5492, ACÓRDÃO de 04/04/2017, Relator(a) MARLI MARQUES FERREIRA, Publicação: DJESP - Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 20/4/2017 )
Assim, constata-se que as provas indicativas da existência da infração penal são exclusivamente aquelas colhidas na fase policial, ou seja, os
únicos elementos que dão conta da ocorrência dos supostos fatos criminosos são aqueles constantes do inquérito.
Com efeito, no processo penal, para fins condenatórios, tanto a prova da existência do fato quanto da autoria devem estar demonstradas de
forma incontroversa nos autos. Contudo, não é o caso presente.
Consequentemente, diante da inexistência de provas relativas ao crime constante do art. 1º, caput, II, do Decreto-Lei nº 201/67, a absolvição
do réu é medida que se impõe, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
4) JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA: Crime de corrupção eleitoral, conforme descritos nos 35º fato, no 36º fato e no 49º fato.
O réu João Batista dos Reis Cunha também foi denunciado pela prática de outro três fatos (35º, 36º e 49º fatos), todos capitulados no art. 299
do Código Eleitoral, combinados com o art. 29, caput, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, os quais passo a
analisar separadamente
a) Crime de corrupção eleitoral, conforme descrito no 35º fato.
A denúncia descreve o fato nos termos que transcrevo abaixo:
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local [12 de agosto de 2012, Triunfo/RS], os denunciados MARCELO ESSVEIN e JOÃO BATISTA
DOS REIS CUNHA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, prometeram, para a eleitoral Amalia Grzegorczyk, vantagens
indeterminadas, para obter-lhe votos em favor de suas candidaturas, respectivamente, a Prefeito e a Vereador. [FATO 35 – FL 81V E 82]
A participação do réu, segundo o Ministério Público, deu-se da seguinte forma:
Na ocasião, o candidato JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA manteve contato telefônico com a eleitora AMALIA, no qual ela lhe perguntou o
que ele podia oferecer-lhe para que ela votasse nele e o apoiasse politicamente. JOÃO BATISTA questionou se a eleitora estava
comprometida com outros candidatos e se mudaria seu voto, ao que ela respondeu que dependeria do que JOÃO BATISTA lhe oferecesse.
[…] (fl. 82)
Como lastro da denúncia, o Ministério Público Eleitoral se utiliza de ligações interceptadas entre o réu João Batista e a eleitora Amália, além do
Termo de Declarações desta última, cujos trechos essenciais reproduzo abaixo:
Termo de Declarações (fl. 383 – Apenso I Volume II do IP 0905/2012)
[…] QUE em relação ao diálogo que estabeleceu com JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA, em 12 de agosto de 2012, a partir das 16:57 h,
esclarece que ligou para o mesmo a fim de solicitar um trabalho em sua área, como Técnica de Enfermagem; QUE recorda-se que durante a
ligação disse que apoiaria JOÃO dependendo do que ele teria a oferecer, o que para a declarante seria seu trabalho com técnica de
enfermagem; […]
Dia 12/08/2012 (fl. 168 da PC 00918.00002/2012)
Nesta ligação, A interlocutora identificada como “MARI” pergunta para João Batista o que ele pode oferecer para que ela apoie sua campanha,
João pergunta se ela não esta apoiando a “KATIA e o MAURO”, João então pergunta se ela vai mudar, a interlocutora diz que depende do que
João vai oferecer, a Interlocutora diz ainda que tem mais gente querendo mudar seu candidato e quer conversar com João salienta ainda que
não gravar nada, João diz que as pessoas estão falando que ela quer gravas as conversas, a interlocutora diz que não vai gravar nada e que
precisa de ajuda pois ficou quase quatro anos sem trabalho e ainda quer que João ajude uma amiga que esta com problemas com impostos,
ficando acertado que João vai procura-la em sua residência para falar pessoalmente, pois pelo telefone não dá.
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, argumentando que
“a compra de espaços de propaganda e apoio eleitoral revestiu-se na maior, senão única, plataforma eleitoral de JOÃO BATISTA DOS REIS
CUNHA, consistindo em um modus operandi padrão, adotado por todos os outros apoiadores de sua campanha, os quais, evidentemente,
agiram sob o comando do candidato" (fls. 2036/2037).
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade, alegando que "a
captação ilícita de votos não pode ser presumida como tenta induzir o denunciante ao fundamentar a ação com base em interpretações
unilaterais de escutas telefônicas, reclamando, para sua configuração, a comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto que
caracterizam a prática abusiva, de forma a macular a lisura da disputa eleitoral, o que não é o caso dos autos" (fls. 2111/2112).
Tem razão a defesa.
Isto porque a minuciosa análise dos elementos de prova trazidos aos autos desemboca na ausência do elemento subjetivo específico do crime,
consistente na oferta ou promessa de vantagem ao eleitor com o fim especial de obter-lhe o voto.
Considerando os elementos trazidos aos autos e aqueles constantes do inquérito, em especial a ligação interceptada, evidencia-se que o réu
não fez menção a ceder ao pedido da eleitora, tampouco ofereceu-lhe qualquer vantagem ou prometeu-lhe qualquer benesse.
Dito isso, Ministério Público Eleitoral não foi capaz de demonstrar, durante a instrução, a presença dos elementos caracterizadores do delito de
corrupção eleitoral ativa. A eleitora implicada na conduta narrada na denúncia não foi ouvida na fase judicial.
As testemunhas de acusação nada sabiam dos fatos acima expostos. Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos
envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes
Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo
discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz Carlos Alves de Abreu (cd da fl. 1892), por sua vez, testemunhou
exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, o repórter Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre os
fatos objeto de sua reportagem, sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar a denúncia. O delegado federal Kleber Bicas, responsável
pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas
impressões pessoais, sem entrar em detalhes específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, pouco ou nada acrescentaram à elucidação dos acontecimentos, apresentando relatos de cunho
abonatório ou sem conhecimento dos fatos.
Como se sabe, para fins de caracterização da prática de corrupção eleitoral na modalidade ativa, deve-se verificar a presença de dois
requisitos essenciais: (i) realização pelo acusado da conduta direta ou indiretamente de um dos verbos nucleares descritos no artigo 299 do
Código Eleitoral e (ii)existência de dolo específico consistente na intenção de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer abstenção.
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Com efeito, ausente a comprovação da prática, mediante atuação positiva do agente, de alguma das ações previstas no art. 299 do Código
Eleitoral, consubstanciadas nas condutas de “obter ou dar voto” ou “conseguir ou prometer abstenção”, crime não há. Nesse diapasão,
inexistente a demonstração do dolo específico necessário à adequação típica, resta afastada a materialidade do delito. Nesse sentido, são
exemplos as decisões a seguir:
Inexistindo prova de que alguém tenha recebido promessa de vantagem ou de alguma dádiva em troca do voto, o tipo penal não se
encontra caracterizado, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do recorrente por atipicidade do fato. [TRESC. Ac. n. 21.742, de
2.7.2007, Rel. Juiz Márcio Luiz Fogaça Vicari].
[...] Conjunto probatório alicerçado em depoimentos que não transmitem segurança quanto à materialidade dos fatos alegados.
Tampouco evidenciado o dolo específico, consistente na mercancia exigida para a caracterização do tipo penal. (Ação Penal de
Competência Originária n 135214, ACÓRDÃO de 02/08/2016, Relator(a) DR. JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA, Publicação: DEJERS Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 141, Data 04/08/2016, Página 9 - 10 )
Segundo a jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime descrito no art. 299 do CE, é necessário o dolo específico que
exige o tipo penal, isto é, a finalidade de "obter ou dar voto" e "conseguir ou prometer abstenção" (RHC nº 142354, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe de 5.12.2013). [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 291, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 42, Data 04/03/2015, Página 220, grifei)
Ao contrário do que alega o Ministério Público Eleitoral, não há nos autos elementos ou indícios suficientes para um juízo condenatório. Na
fase judicial, a acusação não trouxe novos elementos probatórios capazes de confirmar as informações preliminares colhidas em sede de
inquérito, apenas reproduziu aquilo que foi apurado na investigação.
Dito isso, é defeso ao magistrado a prolação de sentença condenatória fundamentada unicamente em elementos colhidos durante a
investigação, sem que sejam confirmados ou corroborados pela prova produzida na instrução probatória, sob o crivo do contraditório, conforme
dispõe o Art. 155 do Código de Processo Penal. Nessa esteira, é farta a jurisprudência:
Não se afigura possível decreto condenatório fundado exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, despidas de
produção sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (RECURSO CRIMINAL n 611, ACÓRDÃO n 4764/2015 de 16/12/2015, Relator(a)
ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico – TRE-AC, Volume -, Tomo 246, Data 21/12/2015, Página 11/12,
grifei)
Não se admite, na ordem jurídica vigente, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos
informativos colhidos durante o inquérito policial (art. 155 do Código de Processo Penal), no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu
convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam
repetidas em juízo, o que não ocorreu no caso em tela. (RECURSO CRIMINAL n 184181, ACÓRDÃO n 18 de 20/04/2016, Relator(a)
DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 06/05/2016, Página 17, grifei)
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em
um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada
exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos, como
na hipótese, em que há apenas os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo. (REsp
1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018, grifei)
Assim, constata-se que as provas indicativas da existência da infração penal são exclusivamente aquelas colhidas na fase policial, ou seja, os
únicos elementos que dão conta da ocorrência dos supostos fatos criminosos são aqueles constantes do inquérito.
Ainda, saliento que a prova de convencimento da verdade material, da autoria e da culpabilidade no processo criminal há de sugerir indelével
certeza – ônus de que a acusação não se desincumbiu. Antítese disso, nos autos, o que resulta da produção probatória não abona a
incriminação.
Consequentemente, diante da ausência de provas de materialidade e autoria, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com
fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
b) Crime de corrupção eleitoral, conforme descrito no 36º fato.
A denúncia descreve o fato nos termos que transcrevo abaixo:
Nos dias 12 e 14 de agosto de 2012, respectivamente, às 17h03min e 16h39min, em Triunfo/RS, os denunciados MARCELO ESSVEIN e
JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, prometeram e deram, para o eleitor Vando Uiliam
Milke Campos, vantagem pecunária, consistente no pagamento de serviços de habilitação para dirigir veículos automotores, para obterem-lhe
votos em favor dos candidatos a Prefeito MARCELO e a Vereador JOÃO BATISTA. [FATO 36 – FL 82V]
A participação do réu, segundo o Ministério Público, deu-se da seguinte forma:
No dia 12 de agosto de 2012, após já ter negociado seu apoio ao denunciado JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA, o acusado VANDO UILIAM
MILKE CAMPOS telefonou ao candidato a Vereador e pediu-lhe “um dinheiro” para que, no dia seguinte, pagasse por sua Carteira Nacional de
Habilitação. Por seu turno, o denunciado JOÃO BATISTA respondeu que entraria em contato com o eleitor […].
[…]
Conforme Relatório de Diligências nº 49/GAECO/2012, o denunciado JOÃO BATISTA DOS REIS entregou a quantia em dinheiro solicitada
pelo eleitor, já que houve o efetivo pagamento da taxa de inscrição no curso de habilitação para dirigir veículos automotores. […] [fl. 83]
Como lastro da denúncia, o Ministério Público Eleitoral utiliza uma ligação interceptada entre o réu João Batista e o eleitor e corréu Vando
Uilian, além do Termo de Declarações deste último, cujos trechos essenciais reproduzo abaixo:
Dia 12/08/2012 (fl. 168 da PC 00918.00002/2012)
Nesta ligação o interlocutor identifica-se como “VANDRO” pede que João Batista adiante um dinheiro, dizendo que precisa para pagar sua
carteira de habilitação, João Batista diz amanhã vai procurar o interlocutor.
Relatório de Diligências nº 49/GAECO/2012 (fl. 147 da PC 00918.00002/2012)
[…] Diante dos fatos podemos constatar que, o dialogo foi realizado tendo a seguinte sequência solicitação realizada no dia 12 de agosto do
corrente, João diz que no dia 13 de agosto conversaria com o seu interlocutor, provavelmente para entregar a quantia solicitada, já na
sequencia dos fatos, mais precisamente dia 14 de agosto de 2012, Vando, recebeu o dinheiro solicitado e deu entrada no CFC (Centro de
Formação de Condutores) o pagamento de taxa para iniciar as aulas no sentido de fazer sua primeira habilitação, como consta da pesquisa
acima. […]
Termo de Declarações de Vando Uilian Milke Campos (fls. 327-328 do IP – Apenso I Volume II)
[…] QUE se recorda que em agosto do corrente ano conversou por telefone com o candidato a vereador JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA e
disse para o mesmo que o seu voto e de sua família seriam do candidato caso o mesmo concordasse em pagar cerca de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) referentes aos custos junto ao CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES de São Jerônimo/RS para a obtenção da
carteira de motorista, categorias A e B; QUE alguns dias depois de ter essa conversa telefônica o interrogado conversou novamente com
JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA […] ocasião em que o candidato disse que queria marcar um lugar pra fechar o negócio referente à
carteira de motorista do interrogado QUE naquele momento da ligação o candidato JOÃO BATISTA não poderia conversar com o interrogado,
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dizendo que estava em campanha política no bairro Vendinha QUE posteriormente não conseguiu mais contato com o JOÃO BATISTA QUE
em outras oportunidades o interrogado ligou mas não conseguiu falar por telefone com o candidato JOÃO BATISTA […]
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, argumentando que
“a compra de espaços de propaganda e apoio eleitoral revestiu-se na maior, senão única, plataforma eleitoral de JOÃO BATISTA DOS REIS
CUNHA, consistindo em um modus operandi padrão, adotado por todos os outros apoiadores de sua campanha, os quais, evidentemente,
agiram sob o comando do candidato" (fls. 2036/2037).
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade, alegando que "a
captação ilícita de votos não pode ser presumida como tenta induzir o denunciante ao fundamentar a ação com base em interpretações
unilaterais de escutas telefônicas, reclamando, para sua configuração, a comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto que
caracterizam a prática abusiva, de forma a macular a lisura da disputa eleitoral, o que não é o caso dos autos" (fls. 2111/2112).
Tem razão a defesa.
Isto porque a minuciosa análise dos elementos de prova trazidos aos autos desemboca na ausência do elemento subjetivo específico do crime,
consistente na oferta ou promessa de vantagem ao eleitor com o fim especial de obter-lhe o voto.
Considerando os elementos trazidos aos autos e aqueles constantes do inquérito, em especial a ligação interceptada, evidencia-se que o réu
não fez menção a ceder ao pedido do eleitor, tampouco ofereceu-lhe qualquer vantagem ou prometeu-lhe qualquer benesse, tendo apenas
prometido encontrá-lo. O fato de que Vando Uilian renovou sua carteira algum tempo depois não é suficiente para firmar a conclusão de que os
valores dispendidos para isso tenham sido oriundos do candidato e ora réu.
Dito isso, Ministério Público Eleitoral não foi capaz de demonstrar, durante a instrução, a presença dos elementos caracterizadores do delito de
corrupção eleitoral ativa. O eleitor implicado na conduta narrada na denúncia não foi ouvido na fase judicial.
As testemunhas de acusação nada sabiam dos fatos acima expostos. Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos
envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes
Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo
discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz Carlos Alves de Abreu (cd da fl. 1892), por sua vez, testemunhou
exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, o repórter Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre os
fatos objeto de sua reportagem, sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar a denúncia. O delegado federal Kleber Bicas, responsável
pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas
impressões pessoais, sem entrar em detalhes específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, pouco ou nada acrescentaram à elucidação dos acontecimentos, apresentando relatos de cunho
abonatório ou sem conhecimento dos fatos.
Como se sabe, para fins de caracterização da prática de corrupção eleitoral na modalidade ativa, deve-se verificar a presença de dois
requisitos essenciais: (i) realização pelo acusado da conduta direta ou indiretamente de um dos verbos nucleares descritos no artigo 299 do
Código Eleitoral e (ii)existência de dolo específico consistente na intenção de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer abstenção.
Com efeito, ausente a comprovação da prática, mediante atuação positiva do agente, de alguma das ações previstas no art. 299 do Código
Eleitoral, consubstanciadas nas condutas de “obter ou dar voto” ou “conseguir ou prometer abstenção”, crime não há. Nesse diapasão,
inexistente a demonstração do dolo específico necessário à adequação típica, resta afastada a materialidade do delito. Nesse sentido, são
exemplos as decisões a seguir:
O tipo penal previsto no art. 299 do Código Eleitoral exige para a sua caracterização a doação, oferecimento, promessa, solicitação
ou recebimento de dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem em troca de voto. É dolo específico sem o qual não se configura a
conduta típica.
Inexistindo prova de que alguém tenha recebido promessa de vantagem ou de alguma dádiva em troca do voto, o tipo penal não se
encontra caracterizado, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do recorrente por atipicidade do fato [TRESC. Ac. n. 21.742, de
2.7.2007, Rel. Juiz Márcio Luiz Fogaça Vicari].
[...] Conjunto probatório alicerçado em depoimentos que não transmitem segurança quanto à materialidade dos fatos alegados.
Tampouco evidenciado o dolo específico, consistente na mercancia exigida para a caracterização do tipo penal. (Ação Penal de
Competência Originária n 135214, ACÓRDÃO de 02/08/2016, Relator(a) DR. JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA, Publicação: DEJERS Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 141, Data 04/08/2016, Página 9 - 10 )
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime descrito no art. 299 do CE, é necessário o dolo específico que
exige o tipo penal, isto é, a finalidade de "obter ou dar voto" e "conseguir ou prometer abstenção (RHC nº 142354, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe de 5.12.2013). [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 291, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 42, Data 04/03/2015, Página 220, grifei)
Ao contrário do que alega o Ministério Público Eleitoral, não há nos autos elementos ou indícios suficientes para um juízo condenatório. Na
fase judicial, a acusação não trouxe novos elementos probatórios capazes de confirmar as informações preliminares colhidas em sede de
inquérito, apenas reproduziu aquilo que foi apurado na investigação.
Dito isso, é defeso ao magistrado a prolação de sentença condenatória fundamentada unicamente em elementos colhidos durante a
investigação, sem que sejam confirmados ou corroborados pela prova produzida na instrução probatória, sob o crivo do contraditório, conforme
dispõe o Art. 155 do Código de Processo Penal. Nessa esteira, é farta a jurisprudência:
Não se afigura possível decreto condenatório fundado exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, despidas de
produção sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (RECURSO CRIMINAL n 611, ACÓRDÃO n 4764/2015 de 16/12/2015, Relator(a)
ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico – TRE-AC, Volume -, Tomo 246, Data 21/12/2015, Página 11/12,
grifei)
Não se admite, na ordem jurídica vigente, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos
informativos colhidos durante o inquérito policial (art. 155 do Código de Processo Penal), no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu
convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam
repetidas em juízo, o que não ocorreu no caso em tela. (RECURSO CRIMINAL n 184181, ACÓRDÃO n 18 de 20/04/2016, Relator(a)
DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 06/05/2016, Página 17, grifei)
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em
um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada
exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos, como
na hipótese, em que há apenas os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo. (REsp
1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018, grifei)
Assim, constata-se que as provas indicativas da existência da infração penal são exclusivamente aquelas colhidas na fase policial, ou seja, os
únicos elementos que dão conta da ocorrência dos supostos fatos criminosos são aqueles constantes do inquérito.
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Ainda, saliento que a prova de convencimento da verdade material, da autoria e da culpabilidade no processo criminal há de sugerir indelével
certeza – ônus de que a acusação não se desincumbiu. Antítese disso, nos autos, o que resulta da produção probatória não abona a
incriminação.
Consequentemente, diante da ausência de provas de materialidade e autoria, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com
fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
c) Crime de corrupção eleitoral, conforme descritos nos 49º fato.
A denúncia descreve o fato nos termos que transcrevo abaixo:
No dia 15 de agosto de 2012, às 08h58min, em Triunfo/RS, os denunciados JOÃO BATISTAS DOS REIS CUNHA e MARCELO ESSVEIN, em
comunhão de vontades e conjugação de esforços, prometeram e deram, para a eleitora Luci Teresa Silva Azeredo, R$ 800,00 (oitocentos
reais), para obterem-lhe votos em favor dos candidatos a Prefeito MARCELO ESSVEIN e a Vereador JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA.
[fato 49 – fl 88]
[…] o também candidato a Vereador JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA manteve contato telefônico com a eleitora LUCI TERESA, no qual
eles acertaram que a denunciada retiraria a propaganda eleitoral do candidato JAIRO KERSTING, que possuía em sua residência, colocando
propaganda de JOÃO BATISTA DOS REIS no lugar daquela. Ao final da conversa, LUCI TERESA salientou que “está fechada” com JOÃO
BATISTA, combinando que o acerto financeiro seria no dia sete […]
Conforme combinado entre JOÃO BATISTA e LUCI TERESA, ele compareceu na residência da eleitora e substituiu a placa de JAIRO
KERSTING pela dele […]. Em compensação pelos votos e pelo apoio político de LUCI TERESA, o denunciado JOÃO BATISTA DOS REIS
entregou-lhe, primeiro, R$, 500,00 (quinhentos reais) e, dias depois, mais R$ 300,00 (trezentos reais), ambas as quantias em espécie […]. [fls.
88v-89]
Como base da denúncia, o Ministério Público Eleitoral utilizou um trecho de uma ligação telefônica interceptada e o Termo de Declarações da
corré Luci Teresa, colhido durante a fase de inquérito, cujos excertos mais relevantes passo a transcrever:
Dia 15/08/2012, às 08h58min40s:
No diálogo a interlocutora utilizou o telefone (51) 9855-8187, sendo identificada como “LUCIA”, é questionada por João Batista, “porque tem
um placa do 'JAIRO' em sua residência”, Lucia diz para tirar a placa do concorrente e colocar dentro do pátio, João pergunta se o “PRETO
esteve oferecendo alguma coisa para 'LUCIA'” ela diz que foi oferecido um material, mas não pegou pois estava acertada com João, ficando
acordado que João, ira retirar a placa que esta colocada na casa e colocar a sua,”LUCIA” salienta que está fechada com João e fica
combinado que dia 07 do mês será feito o acerto financeiro.
(fl. 110 do PC.00918.00002/2012):
Termo de Declarações de Luci Teresa Silva Azeredo (fls. 350-351 do Inquérito Policial).:
[...]RESPONDEU QUE na casa da depoente há uma placa de propaganda política do candidato a vereador JOÃO BATISTA DOS REIS
CUNHA; QUE, no início da campanha política a placa que a depoente possuía em sua residência era do candidato a vereador JAIRO; QUE,
reconhece que manteve diálogo em 15/08/2012, às 08hs e 58 min, com o interlocutor, candidato a vereador JOÃO BATISTA DOS REIS
CUNHA, QUE, em relação a tal diálogo esclarece de fato, té certa data tinha em sua residência placa do candidato JAIRO pela qual lhe foi
paga, pelo próprio JAIRO, a quantia de R$ 150,00 (uma cédula de R$ 100,00 e uma R$ 50,00) na residência da depoente, no momento da
colocação da placa; […] QUE, posteriormente, após a conversa que manteve com JOÃO BATISTA, em 15/08/2012, o mesmo compareceu até
a sua residência, conforme combinado por telefone, fazendo a retirada da placa do candidato JAIRO, substituindo por sua própria placa; QUE,
pela sua substituição das placas que ocorreu pela manhã, JOÃO BATISTA retornou no mesmo dia, pela parte da tarde, ocasião em que fez a
entrega R$ 500,00, em cédulas de R$ 50,00, totalizando 10 cédulas; QUE, nessa ocasião JOÃO BATISTA afirmou que posteriormente daria
mais R$ 300,00 a interrogada, o que veio a ocorrer dias depois; […] QUE, pelo que sabe pelos comentários que tem ouvido durante a
campanha eleitoral de 2012, está sendo uma prática comum o pagamento de placas por parte dos candidatos nas residências dos moradores
de Triunfo/RS; [...]
Em suas Alegações Finais, o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia, requerendo a condenação do réu, argumentando que
“a compra de espaços de propaganda e apoio eleitoral revestiu-se na maior, senão única, plataforma eleitoral de JOÃO BATISTA DOS REIS
CUNHA, consistindo em um modus operandi padrão, adotado por todos os outros apoiadores de sua campanha, os quais, evidentemente,
agiram sob o comando do candidato" (fls. 2036/2037).
A defesa, por sua vez, nega os fatos e requer a absolvição do réu pela ausência de provas de autoria e materialidade, alegando que "a
captação ilícita de votos não pode ser presumida como tenta induzir o denunciante ao fundamentar a ação com base em interpretações
unilaterais de escutas telefônicas, reclamando, para sua configuração, a comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto que
caracterizam a prática abusiva, de forma a macular a lisura da disputa eleitoral, o que não é o caso dos autos" (fls. 2111/2112).
Tem razão a defesa.
Isto porque a minuciosa análise dos elementos de prova trazidos aos autos desemboca na ausência do elemento subjetivo específico do crime,
consistente na oferta ou promessa de vantagem à eleitora com o fim especial de obter-lhe o voto.
Considerando os elementos trazidos aos autos e aqueles constantes do inquérito, em especial a ligação e o depoimento de Luci Teresa na
fase de investigação, evidencia-se que o suposto pagamento teria ocorrido como contraprestação pela afixação de placa na propriedade da
eleitora, ausente o pedido, expresso ou implícito, de voto ou abstenção.
O Ministério Público Eleitoral não foi capaz de demonstrar, durante a instrução, a presença dos elementos caracterizadores do delito de
corrupção eleitoral ativa. A eleitora implicada na conduta narrada na denúncia não foi ouvida na fase judicial.
As testemunhas de acusação nada sabiam dos fatos acima expostos. Gilmar Batista Prado (CD da fl. 1642) testemunhou a respeito de fatos
envolvendo outros réus (Paulo Roberto Pereira David e João Batista Viegas), sem relação direta com os fatos aqui analisados. Paulo Prestes
Pacheco (CD da fl. 1616) e Silvane de Abreu (CD da fl. 1642), da mesma forma, nada disseram sobre os fatos aqui abordados, tendo
discorrido, em seus depoimentos, sobre fatos e réus diversos. Luiz Carlos Alves de Abreu (cd da fl. 1892), por sua vez, testemunhou
exclusivamente sobre o 26º fato, abordado em tópico específico nesta decisão.
Ouvidos por intermédio de Cartas Precatórias, o repórter Giovani Grizotti (termo de audiência da fl. 1841) fez declarações superficiais sobre os
fatos objeto de sua reportagem, sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar a denúncia. O delegado federal Kleber Bicas, responsável
pela investigação na época, limitou-se a comentar genericamente sobre a condução do inquérito, a natureza dos fatos investigados e suas
impressões pessoais, sem entrar em detalhes específicos sobre os fatos ou réus sob exame (CD da fl. 1538).
As testemunhas de defesa, por sua vez, pouco ou nada acrescentaram à elucidação dos acontecimentos, apresentando relatos de cunho
abonatório ou sem conhecimento dos fatos.
Como se sabe, para fins de caracterização da prática de corrupção eleitoral na modalidade ativa, deve-se verificar a presença de dois
requisitos essenciais: (i) realização pelo acusado da conduta direta ou indiretamente de um dos verbos nucleares descritos no artigo 299 do
Código Eleitoral e (ii)existência de dolo específico consistente na intenção de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer abstenção.
Ressalto, ainda, que a permissão de colocação de placas de propaganda eleitoral na propriedade dos eleitores, mesmo que em troca de
pagamento ou outro benefício, não se amolda ao tipo penal de corrupção eleitoral. Outrossim, mesmo diante da possibilidade de configuração
do delito em tela mediante pedido implícito de voto, a prova de tal acontecimento não pode ser subentendida ou presumida.
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Com efeito, ausente a comprovação da prática, mediante atuação positiva do agente, de alguma das ações previstas no art. 299 do Código
Eleitoral, consubstanciadas nas condutas de “obter ou dar voto” ou “conseguir ou prometer abstenção”, crime não há. Nesse diapasão,
inexistente a demonstração do dolo específico necessário à adequação típica, resta afastada a materialidade do delito. Nesse sentido, são
exemplos as decisões a seguir:
O tipo penal previsto no art. 299 do Código Eleitoral exige para a sua caracterização a doação, oferecimento, promessa, solicitação
ou recebimento de dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem em troca de voto. É dolo específico sem o qual não se configura a
conduta típica.
Inexistindo prova de que alguém tenha recebido promessa de vantagem ou de alguma dádiva em troca do voto, o tipo penal não se
encontra caracterizado, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do recorrente por atipicidade do fato [TRESC. Ac. n. 21.742, de
2.7.2007, Rel. Juiz Márcio Luiz Fogaça Vicari].
[...] Conjunto probatório alicerçado em depoimentos que não transmitem segurança quanto à materialidade dos fatos alegados.
Tampouco evidenciado o dolo específico, consistente na mercancia exigida para a caracterização do tipo penal. (Ação Penal de
Competência Originária n 135214, ACÓRDÃO de 02/08/2016, Relator(a) DR. JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA, Publicação: DEJERS Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 141, Data 04/08/2016, Página 9 - 10 )
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime descrito no art. 299 do CE, é necessário o dolo específico que
exige o tipo penal, isto é, a finalidade de "obter ou dar voto" e "conseguir ou prometer abstenção (RHC nº 142354, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe de 5.12.2013). [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 291, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 42, Data 04/03/2015, Página 220, grifei)
Ao contrário do que alega o Ministério Público Eleitoral, não há nos autos elementos ou indícios suficientes para um juízo condenatório. Na
fase judicial, a acusação não trouxe novos elementos probatórios capazes de confirmar as informações preliminares colhidas em sede de
inquérito, apenas reproduziu aquilo que foi apurado na investigação.
Dito isso, é defeso ao magistrado a prolação de sentença condenatória fundamentada unicamente em elementos colhidos durante a
investigação, sem que sejam confirmados ou corroborados pela prova produzida na instrução probatória, sob o crivo do contraditório, conforme
dispõe o Art. 155 do Código de Processo Penal. Nessa esteira, assim caminha a jurisprudência:
Não se afigura possível decreto condenatório fundado exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, despidas de produção sob o
crivo do contraditório e ampla defesa. (RECURSO CRIMINAL n 611, ACÓRDÃO n 4764/2015 de 16/12/2015, Relator(a) ANTÔNIO ARAÚJO
DA SILVA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico – TRE-AC, Volume -, Tomo 246, Data 21/12/2015, Página 11/12, grifei)
Não se admite, na ordem jurídica vigente, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos
colhidos durante o inquérito policial (art. 155 do Código de Processo Penal), no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários
do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados
por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo, o que não ocorreu no caso em
tela. (RECURSO CRIMINAL n 184181, ACÓRDÃO n 18 de 20/04/2016, Relator(a) DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO, Publicação: DJE - Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 06/05/2016, Página 17, grifei)
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado
Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos
informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos, como na hipótese, em que há apenas os
depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo. (REsp 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018, grifei)
Assim, constata-se que as provas indicativas da existência da infração penal são exclusivamente aquelas colhidas na fase policial, ou seja, os
únicos elementos que dão conta da ocorrência dos supostos fatos criminosos são aqueles constantes do inquérito.
Ainda, saliento que a prova de convencimento da verdade material, da autoria e da culpabilidade no processo criminal há de sugerir indelével
certeza – ônus de que a acusação não se desincumbiu. Antítese disso, nos autos, o que resulta da produção probatória não abona a
incriminação.
Consequentemente, diante da ausência de provas de materialidade e autoria, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com
fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
5) JOÃO BATISTA VIEGAS
O réu João Batista Viegas também foi denunciado pela prática do 24º fato, capitulado no art. 301 do Código Eleitoral, combinados com o art.
29, caput, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, sendo que a denúncia descreve a atuação do réu nos termos
a seguir resumidos:
Na semana que antecedeu o dia 16 de julho de 2012, em Triunfo/RS, os denunciados JOÃO BATISTA VIEGAS, MARCELO ESSVEIN e
PEDRO FRANCISCO TAVARES, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, usaram de grave ameaça para coagir Gilmar Batista
do Prado a votar nos candidatos do PDT, bem como a fazer o que a lei não mandava, especificamente instalar placas de propaganda eleitoral
do PDT na residência da família dele. [Fato 24 – fl. 76]
Nesse contexto, nas circunstâncias acima delimitadas, JOÃO BATISTA VIEGAS […] na condição de “fiscal do transporte escolar”, tratando-se
de funcionário público do Município de Triunfo/RS, afirmou ao eleitor Gilmar que “todos os transportadores que não colocarem placas estão
fora” […]. [fl 77]
Em suas alegações finais o Ministério Público Eleitoral reafirma os termos da denúncia. (fls. 2041-2042) e enfatiza que o réu "desempenhava
papel estruturalmente importante e duradouro na quadrilha engendrada pelos acusados para influenciarem as Eleições Municipais de 2012 em
Triunfo/RS, obrigando prestadores de serviços públicos de transporte a votarem na Coligação Partidária "TRIUNFO NO CORAÇÃO" e a
ostentarem apoio político aos seus integrantes, sob pena de serem prejudicados".
A defesa, por sua vez, requer "[...] a total improcedência da presente ação penal, considerando que não há prova cabal nos autos de que o
Réu associou-se em união estável e permanente para prática de crimes (art. 288 do CP), nem elementos que autorizam a prática do crime
tipificado no art. 301 do Código Eleitoral, devendo ser julgada improcedente a denúncia, com a absolvição do acusado JOÃO BATISTA
VIEGAS[...]" (fl. 2130)
A razão está com a defesa.
Isto porque, ao cotejar os elementos trazidos aos autos, verifico de plano que em momento algum houve a vinculação a pedido de voto ou
abstenção por parte do réu, de acordo com as palavras da vítima e testemunha de acusação, Gilmar Batista do Prado, cujos trechos essenciais
reproduzo aqui:
Promotor: No primeiro momento, quem teve um encontro com o senhor?
Gilmar Batista: O Paulo David.
Promotor: Ele tava sozinho?
Gilmar Batista: Sim.
Promotor: Aí ele te procurou e disse o que?
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Gilmar Batista: Primeiro ele me procurou pedindo que eu botasse as placas. Depois me chamou na casa dele pra essa reunião, foi no dia em
que eu gravei.
Promotor: E as placas que ele pediu que o senhor colocasse eram placas de quem?
Gilmar Batista: Era do PDT […]. Eu sei que era do PDT e era da atual gestão na época, da administração.
Promotor: Seria pro Marcelo Essvein?
Gilmar Batista: Isso, isso.
Promotor: E ele pediu pra colocar placa em que tom?
Gilmar Batista: No qual eu disse, “tu vai ter que colocar essa placa porque senão tu vai perder o serviço, vou ter que tirar, vou ter que
rescindir os contratos que tenho contigo”.
[...]
Promotor: Aí no segundo momento, quem é que tava participando?
Gilmar Batista: Não, no segundo momento era o Paulo David e depois, em partes, o seu João Batista Viegas teve também no encontro, junto.
Promotor: Nesse segundo encontro?
Gilmar Batista: Nesse segundo encontro.
Promotor: E o João Batista Viegas falou o que para o senhor?
Gilmar Batista: Ele disse “ó, é melhor tu botar a placa, senão ele vai te tirar”.
Promotor: E o João Batista, ele tinha ingerência nessa empresa que terceirizava…?
Gilmar Batista: Não, na empresa não. Ele era fiscal do transporte.
Promotor: Do município?
Gilmar Batista: Do município.
De tudo que foi exposto, em especial o depoimento da vítima, não vislumbro a existência do elemento subjetivo, qual seja, a finalidade
específica de coagir o eleitor a votar, ou não votar, em determinado candidato, tampouco a violência ou grave ameaça apta a impedir o livre
exercício do voto.
Assim, a alegada ameaça não dirigiu-se a tolher a liberdade de voto da vítima Gilmar Batista do Prado, mas sim visava a instalação e
permanência de placas de propaganda eleitoral do partido PDT e de seu candidato à eleição majoritária. Outrossim, não há, no caderno
probatório, elementos que permitam concluir que o réu João Batista Viegas, na condição de fiscal do contrato, teria poderes para fazer cumprir
a ameaça que lhe imputam, o que esvaziaria a conduta do mínimo de ofensividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal.
Em conclusão, para configuração do delito tipificado no art. 301 do Código Eleitoral, faz-se necessária a presença de uma das condutas
descritas no artigo supramencionado, bem como do dolo específico, qual seja, ação voltada com o intuito de obter ou dar votos ou, ainda, de
conseguir ou prometer abstenção. Nesse sentido, sobejam decisões:
1 - A ausência de provas robustas e inconcussas de forma a supedanear a ocorrência de um ilícito penal impede a caracterização do tipo.
2 - Depoimentos contraditórios refletem um conjunto probatório frágil à codenação do acusado.
3 - Caso em que o dolo específico para a obtenção de voto e a grave ameaça a eleitora local para atingir esse fim não restou
efetivamente comprovado.A inexistência de conjunto probatório apto a fundamentar um decreto condenatório impõe a reforma da
decisão que aplicou pena de reclusão ao acusado. […] (RECURSO CRIMINAL n 11120, ACÓRDÃO n 11120 de 04/02/2009, Relator(a)
ANASTÁCIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 36, Data 25/02/2009, Página 224/225, grifei)
1. A presente Apelação fora interposta com base no art. 301 do Código Eleitoral, entretanto, ainda que se considere ter ocorrido a coação,
além de não ter restado demonstrado nos autos que teria sido para obtenção de voto, o que por si só, já é suficiente para afastar a
condenação, a meu sentir, também não restou demonstrado que foi suprimida a livre capacidade de escolha no pleito das supostas
vítimas. (RECURSO CRIMINAL n 4308, ACÓRDÃO n 44 de 20/05/2015, Relator(a) ALDARY NUNES JUNIOR, Relator(a) designado(a)
MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 08/06/2015, Página 06, grifei)
1. No processo criminal as provas devem ser robustas e fundadas em dados concretos que permitam identificar com exatidão o autor
do delito e sua conduta individualizada. A prova deficiente, incompleta ou contraditória gera dúvida e com ela a obrigatoriedade da
absolvição.
2. A falta de prova cabal e segura acerca da prática do fato típico imputado ao acusado, impõe a absolvição com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto deve prevalecer o princípio in dubio pro reo. (RECURSO CRIMINAL n 444521, ACÓRDÃO
n 59 de 22/07/2016, Relator(a) ADRIANO ATHAYDE COUTINHO, Revisor(a) DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO, Publicação: DJE - Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 04/08/2016, Página 05/06, grifei)
Ainda, saliento que a prova de convencimento da verdade material, da autoria e da culpabilidade no processo criminal há de sugerir indelével
certeza – ônus de que a acusação não se desincumbiu. Antítese disso, nos autos, o que resulta da produção probatória não abona a
incriminação.
Consequentemente, diante da atipicidade do fato, por ausência dos elementos configuradores da conduta vedada pelo artigo 301 do Código
Eleitoral, a absolvição do réu é medida que se impõe, o que faço com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
III - Conclusão
Ante o exposto, na forma da fundamentação, julgo improcedente a denúncia para absolver os réus, conforme explicito:
1) Jairo Roberto Costa Kersting:
a) Absolvo o acusado pelo crime de Associação Criminosa (1° fato), capitulado no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal;
b) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (8º fato e 12º fato), capitulados no art. 299 do Código Eleitoral, combinados com o art.
29, caput, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal;
c) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (26º fato), capitulados no art. 299 do Código Eleitoral, combinados com o art. 29, caput,
do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal;
d) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (47º fato), capitulados no art. 299 do Código Eleitoral, combinados com o art. 29, caput,
do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal;
e) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (62º fato), capitulados no art. 299 do Código Eleitoral, combinados com o art. 29, caput,
do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
2) José Valmir de Oliveira:
a) Absolvo o acusado pelo crime de associação criminosa (1° fato), capitulado no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal;
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b) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (29º fato e 31º fato), capitulados, respectivamente, no art. 299 do Código Eleitoral,
combinado com o art. 29, caput, do Código Penal, e no art. 1º, caput, II, do Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o art. 29, caput, do Código
Penal, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal;
c) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (43º fato e 44º fato), capitulados nos incisos I e II do caput do Art. 1º do Decreto-Lei nº
201/67, combinado com o art. 29, caput, do código penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
d) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (56º fato e 58º fato), capitulados no art. 299 do Código Eleitoral, combinado com o art.
29, caput, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de
Processo Penal;
e) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (61º fato) capitulado no art. 299 do Código Eleitoral, com fundamento no art. 386,
incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
3) José Rui da Rosa Isidorio:
a) Absolvo o acusado pelo crime de associação criminosa (1° fato), capitulado no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal;
b) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (43º fato e 44º fato), capitulados, respectivamente, nos incisos I e II do caput do Art. 1º
do Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o art. 29, caput, do código penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
4)João Batista dos Reis Cunha:
a) Absolvo o acusado pelo crime de associação criminosa (1° fato), capitulado no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal;
b) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (35º fato), capitulados no art. 299 do Código Eleitoral, combinado com o art. 29, caput,
do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo
Penal;
c) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (36º fato), capitulados no art. 299 do Código Eleitoral, combinado com o art. 29, caput,
do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo
Penal;
d) Absolvo o acusado pelo crime de corrupção eleitoral (49º fato), capitulados no art. 299 do Código Eleitoral, combinado com o art. 29, caput,
do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo
Penal.
5) João Batista Viegas:
a) Absolvo o acusado pelo crime de associação criminosa (1° fato), capitulado no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal;
b) Absolvo o acusado pelo crime de grave ameaça (24º fato), capitulado no art. 301 do Código Eleitoral, combinados com o art. 29, caput, do
Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo
Penal.
Fixo os honorários do defensor dativo, Advogado Pedro Dalavia Greff, em R$600,00 (seiscentos reais), em relação ao trabalho realizado
na defesa do réu José Rui da Rosa Isidorio. Expeçam-se as correspondentes Certidões.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Triunfo, 04 de julho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 88/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-92.2019.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (advogado: Glauco dos Reis da Silva, OAB/RS n.º 67.472)
RESPONSÁVEL(S) : GLAUCO DOS REIS DA SILVA E TATIANA CARVALHO DA SILVA (advogado: Glauco dos Reis da Silva, OAB/RS n.º
67.472)
Vistos.
Ante os termos da petição e documentos das fls. 09-21, defiro a prorrogação de prazo solicitada. Assim sendo, o Partido Político deverá
apresentar a devida prestação de contas anual, referente ao exercício 2018, até o dia 05 de agosto de 2019.
Dê-se ciência ao peticionário.
Triunfo, 05 de julho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

136ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 13/2019 - 136ª ZE
A Doutora Zenaide Pozenato Menegat, Juíza Eleitoral da 136ª Zona de Caxias 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 Garibaldi, 596 em Caxias
do Sul/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 do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Democrático Trabalhista (PDT)
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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.
Caxias do Sul, 04 de julho de 2019
Eu, Vicente Angelo Cadore, Chefe de Cartório da 136ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ZENAIDE POZENATO MENEGAT
Juíza Eleitoral 136ª ZE

143ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 026/2019
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, em
Cachoeirinha-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do §2º do art. 28 e do inciso I do artigo 45,
ambos da Resolução TSE n. 23.464/2015, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativas às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2015, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, dos partidos políticos, e de seus respectivos
responsáveis, a seguir:
Democratas – Diretório Municipal de Cachoeirinha
Nilton Cezar Cheme – Presidente
Andreia Pereira Bernardes – Tesoureiro
Protocolo 25.534/2019
Adv. Rodrigo Souza Baldino (OAB/RS 53.609)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrarem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis em dinheiro
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, 08 de julho de 2019.
Eu, Carlos Marcelo da Silveira, Chefe do Cartório Eleitoral nesta 143ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LÚCIA RECHDEN LOBATO,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 027/2019
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:
Protocolo 25.535/2019
Democratas – DEM de Cachoeirinha/RS;
Nilton Cezar Cheme – Presidente DEM
Andreia Pereira Bernardes – Tesoureiro DEM
Adv. Rodrigo Souza Baldino (OAB/RS 53.609)
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, 08 de julho de 2019.
Eu, Carlos Marcelo da Silveira, Chefe do Cartório Eleitoral nesta 143ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LÚCIA RECHDEN LOBATO,
Juíza Eleitoral.

161ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 011/2019 - 161ª ZONA ELEITORAL
O MM. JUIZ ELEITORAL DA 161ª ZONA – PORTO ALEGRE/RS, LEANDRO FIGUEIRA MARTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS, TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) N. 154, DE 13 DE JULHO DE
2012, TORNA PÚBLICA A ABERTURA DO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS PARA CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES PÚBLICAS OU
PRIVADAS COM FINALIDADE SOCIAL, PARA CADASTRAMENTO NESTA ZONA ELEITORAL, COM OBJETIVO DE HABILITAÇÃO PARA O
RECEBIMENTO DE VERBAS DEPOSITADAS A TÍTULO DE PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS.
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1 – OBJETO:
1.1 – O CADASTRAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM FINALIDADE SOCIAL VISA AO ATENDIMENTO DE
PROJETOS, PROGRAMAS OU CURSO DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA ÀS
PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE PENAS E/OU MEDIDAS ALTERNATIVAS, MEDIANTE RECEBIMENTO DE VERBA PROVENIENTE DOS
DEPÓSITOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
1.2 – PODERÁ PARTICIPAR DO PRESENTE PROCEDIMENTO QUALQUER ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA LEGALMENTE
CONSTITUÍDA, COM SEDE NESTE MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, QUE TENHA, OBRIGATORIAMENTE, COMO OBJETO DE SEU
CONTRATO/ATO CONSTITUTIVO AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA, SEGURANÇA PÚBLICA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.
2 – FORMA DE CADASTRAMENTO, INSCRIÇÃO E LOCAL:
2.1 - O PRAZO PARA AS ENTIDADES SE CADASTRAREM É DE TRINTA (30) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE
EDITAL NO DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÁ AFIXADO NO MURAL DO CARTÓRIO
ELEITORAL DA 161ª ZONA ELEITORAL.
2.2 – PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO DO CADASTRO, AS ENTIDADES INTERESSADAS DEVERÃO ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS
ABAIXO DISCRIMINADOS, TODOS VIGENTES NO ATO DE ENTREGA, DEPOSITANDO-OS NO CARTÓRIO DA 161ª ZONA ELEITORAL
DE PORTO ALEGRE/RS (AVENIDA PADRE CACIQUE, NÚMERO 96 – BAIRRO PRAIA DE BELAS).
2.3 – OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ENVELOPE LACRADO, COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: 161ª ZONA
ELEITORAL DE PORTO ALEGRE/RS - CADASTRO – EDITAL N. 011/2019 - RESOLUÇÃO N. 154/2012 - CNJ. ENTIDADE: (RAZÃO SOCIAL,
ENDEREÇO ATUALIZADO E TELEFONE).
3 – DOCUMENTOS PARA O CADASTRO:
3.1 – ATA DA ATUAL DIRETORIA, ESPECIFICANDO REPRESENTANTE LEGAL E SEU MANDATO (CÓPIA SIMPLES OU AUTENTICADA).
3.2 – ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL DA ENTIDADE EM QUE FIGURE A SUA FINALIDADE E DEMAIS ALTERAÇÕES SOCIAIS
(CÓPIA SIMPLES OU AUTENTICADA).
3.3 – CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE E DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA DOS REPRESENTANTES LEGAIS (CÓPIA SIMPLES
OU AUTENTICADA).
3.4 – CERTIFICADO DE CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ (CÓPIA SIMPLES OU AUTENTICADA).
3.5 – CERTIFICADO DE REGULAR FUNCIONAMENTO EMITIDO PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS QUE REGULAM A ÁREA DE
ATUAÇÃO DA ENTIDADE, SE FOR O CASO.
3.6 – CERTIDÕES NEGATIVAS DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL (SETORES DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS; ENDEREÇO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: AV. AURELIANO DE
FIGUEIREDO PINTO, N. 80, 14º ANDAR, TORRE SUL – PORTO ALEGRE/RS – TELEFONE 51 3295 1210; ENDEREÇO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL: PRAÇA RUI BARBOSA, N. 57, PORTO ALEGRE/RS – TELEFONE 51 3284 7431).
3.7. – DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO FÍSICO E ELETRÔNICO (E-MAIL) DA ENTIDADE PARTICIPANTE, COM A FINALIDADE DE
POSSIBILITAR A COMUNICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO OU NÃO DO CADASTRO PARA FINS DE CONCORRÊNCIA ÀS VERBAS
PROVENIENTES DOS DEPÓSITOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, INCLUSIVE EM DECORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL,
PARA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS E DE ASSISTÊNCIA NAS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, SAÚDE, EDUCAÇÃO,
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.
3.8 – NÃO SERÃO ABERTOS OS ENVELOPES ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DO EDITAL, NEM VERIFICADO PREVIAMENTE SE HÁ
DOCUMENTOS FALTANTES. A ENTIDADE DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR POR ENTREGAR O ENVELOPE LACRADO COM TODOS OS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.
4 – HOMOLOGAÇÃO DO CADASTRAMENTO E CONVÊNIO:
4.1 – SERÃO CADASTRADAS E ESTARÃO HABILITADAS AS INSTITUIÇÕES QUE APRESENTAREM TODA A DOCUMENTAÇÃO
CONSTANTE DO ITEM 3 E QUE ATENDAM AOS FINS SOCIAIS DIVULGADOS NO OBJETO DESTE EDITAL, EXCLUSIVAMENTE PARA
ENTIDADES SITUADAS NO LIMITE DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E AS QUE DEREM SUPORTE
À EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E À EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, DENTRO DOS LIMITES
ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS NA 161ª ZONA ELEITORAL.
4.2 – SOMENTE ESTARÃO APTAS AO CADASTRAMENTO AS INSTITUIÇÕES COM SEDE ESTABELECIDA NESTA CIDADE.
4.3 - A ENTIDADE QUE TIVER SEU CADASTRO HOMOLOGADO SERÁ COMUNICADA ATRAVÉS DE E-MAIL OU TELEFONE, BEM COMO
ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃO PELO SITE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL (WWW.TRE-RS.JUS.BR) E
PARTICIPARÁ DE FUTURA CHAMADA PÚBLICA, QUANDO CONCORRERÁ À VERBA QUE ESTIVER DISPONÍVEL.
PORTO ALEGRE, 08 DE JULHO DE 2019.
LEANDRO FIGUEIRA MARTINS,
JUIZ ELEITORAL.

162ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 030/2019
A Doutora LETÍCIA BERNARDES DA SILVA, Juíza Eleitoral da 162ª Zona de Santa Cruz 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 Ernesto Alves, 760, em
Santa Cruz 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. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Santa Cruz do Sul/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS, e
afixado no local de costume.
Santa Cruz do Sul-RS, 09 de julho de 2019.
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Eu, Douglas Lazzarotto, Chefe de Cartório substituto da 162ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA,
Juíza Eleitoral.

163ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 163 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-48.2019.6.21.0163
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUIZ ELEITORAL: ROGER XAVIER LEAL
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB (ADV(S) JOÃO CARLOS BORGES NÓBREGA-OAB 59827)
IMPUGNANTE(S) : MUNICÍPIO DO RIO GRANDE/RS
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB do município de Rio Grande/RS referente ao
Exercício Financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas tempestivamente em 30/04/2019 e publicadas pelo edital 04/2019, tendo transcorrido o prazo sem impugnação
conforme certidão de fl. 56.
O Parecer Conclusivo das fls. 60 e 61 informou que as contas apresentadas contêm todas as peças obrigatórias, de acordo com o art. 29,
incisos I a XXIII, da Resolução TSE n.º 23.546/2017; salientou que o partido não apresentou movimentação financeira no Fundo Partidário, de
forma que toda sua movimentação se deu através da fonte de outros recursos e os gastos efetuados foram realizados com recursos de outra
natureza, concluindo que os documentos apresentados e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e
patrimonial do partido, podendo ser aprovada a prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral, não existindo impugnações a serem registradas ou irregularidades detectáveis de plano, opinou pela aprovação
das contas (fl. 62).
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Os partidos políticos, uma vez constituídos e devidamente registrados, devem estrita observância aos preceitos legais, impondo-se-lhes manter
correta escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e despesas, e prestar contas à Justiça Eleitoral.
No caso, o prestador cumpriu a legislação vigente no que tange à documentação exigida e à regularidade da movimentação financeira de suas
contas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADA a prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB, do município de
Rio Grande/RS, referente ao Exercício Financeiro de 2018, com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 .
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências legais, arquive-se.
Rio Grande, 08 de julho de 2019
ROGER XAVIER LEAL
Juiz Eleitoral da 163ª ZE

165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 165ªZE/RS
Classe AP - Processo n. 76-30.2017.6.21.0165
Protocolo n. 47.071/2017
Procedência: Feliz/RS
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Marco Antônio de Souza
ADV.: Rodrigo Schinzel (OAB/RS n. 97.834)
“Vistos.
Na esteira do parecer do MPE (fl. 186), que ora acolho, determino o arquivamento destes autos, em razão do cumprimento da transação penal
proposta.
Diligências legais.
Feliz, 19 de junho de 2019.
Marisa Gatelli
Juíza Eleitoral da 165ª ZE”
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