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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0603659-47.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603659-47.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: REGINA ALVES
Vistos.
Citada a candidata a respeito das informações colhidas pelo órgão técnico deste Tribunal em processo de contas não prestadas, cabe dar-se
vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 52, § 6º, V, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Assim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603468-02.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603468-02.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO DEPUTADO FEDERAL, MARI ELISABETH TRINDADE
MACHADO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, CRISTINE RICHTER DA
SILVA - RS102589
Vistos.
Intimado para se manifestar sobre sobre as novas falhas identificadas no parecer conclusivo, o prestador prestou esclarecimentos parciais e
requereu a concessão de mais 05 dias para juntar documentos explicativos das irregularidades apontadas nos itens 3 e 4 do parecer
conclusivo.
Defiro a concessão do prazo de 05 dias adicionais, conforme requerido pela parte.
Com a manifestação ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à SCI.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0600420-98.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600420-98.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: PODEMOS - PODE, JOAO SEVERINO DOS SANTOS LOPES, RODRIGO MARINI MARONI, LUIZ CARLOS COELHO
PRATES, OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO, FLAVIO JOSE DE MEDEIROS, EDMUNDO DELY PORTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
O PODEMOS - PODE apresentou contas do exercício financeiro de 2005, e formulou pedido liminar para a imediata liberação dos repasses do
Fundo Partidário, suspensos em razão de sua omissão.
Posterguei a análise do pedido liminar para depois da apreciação da SCI sobre os documentos apresentados, a fim de assegurar-se que o feito
se encontrava apto para análise, e sem risco de as contas serem julgadas não prestadas por ausência de documentos mínimos (Id 3205333).
Submetido o feito à Secretaria de Controle Interno, o órgão apurou não existir registros de repasses do Fundo Partidário ao órgão prestador,
nem de abertura de conta bancária no período. De igual forma, não identificou registros de movimentação financeira ou de recebimento de
recursos de fonte vedada e de origem não identificada, manifestando-se ao fim, pela aprovação das contas (Id 3509633).
A análise técnica evidencia a probabilidade do direito de o órgão estadual ter acesso à distribuição do Fundo Partidário, nos termos do art. 28,
II, da Resolução TSE 21.841/04, pois, diante desse quadro, o partido não se encontra mais omisso no seu dever de prestar contas do exercício
de 2005.
A urgência decorre logicamente da própria relevância do Fundo Partidário para a gestão financeira das agremiações.
DIANTE DO EXPOSTO, presente a probabilidade do direito e a urgência da medida, defiro o pedido de antecipação de tutela, para que seja
levantada a restrição de acesso ao Fundo Partidário pelo órgão estadual do PODEMOS gerada pela omissão na apresentação das contas do
exercício de 2005.
Remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno, para cumprimento da presente decisão. Após adotadas as providências, dê-se vista
dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para parecer.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
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Pautas
PAUTA N. 97/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 12.08.2019 (segunda-feira, às 11:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1)Proc. Classe RE N. 2487 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Contas - Não
Apresentação das Contas. Procedência: Rosário do Sul. Recorrente(s): Partido Republicano Brasileiro - PRB de Rosário do Sul, Álvaro Pereira
Gonçalves e Taltíbio Pacheco Fialho (Adv(s) Marice Balbuena Dal Forno-OAB OAB/RS 47.732). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 2)Proc. Classe RE N. 7609 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político Contas - Não Apresentação das Contas. Procedência: Roque Gonzales. Recorrente(s): Progressistas - PP de Roque Gonzales (Adv(s)
Fernando Mattes Machry-OAB OAB/RS 76.504). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3)Proc. Classe RE N. 8046 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político Contas - Não Apresentação das Contas. Procedência: Salvador das Missões. Recorrente(s): Partido Socialista Brasileiro - PSB de Salvador
das Missões (Adv(s) Leandro Godois-OAB OAB/RS 47.097 e Nadir João Frankukoski-OAB OAB/RS 115.070). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 4)Proc. Classe PC N. 31 - Prestação de Contas Anual- Exercicio 2007 Execução de Julgado. Procedência: D/C. Exeqüente(s): União - Advocacia-Geral da União. Executado(s): Partido Socialismo e Liberdade PSOL (Adv(s) Antônio Augusto Mayer dos Santos-OAB OAB/RS 38.343, Gustavo Morgental Soares-OAB OAB/RS 71.228, Jonathan Vargas
Figueiredo-OAB OAB/RS 99.590 e Rafael Morgental Soares-OAB OAB/RS 105.182).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 17.07.2019. (a) Rogério da Silva de Vargas – DiretorGeral Substituto.

ZONAS ELEITORAIS

2ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2019 - EXPEDIÇÃO DE MANDADO
Classe Ação Penal – Processo n. 36-86.2016.6.21.0002
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: RODRIGO MARINI MARONI
ADV.: Maria Angélica Queiroz Rodrigues – OAB/RS 32083
ADV.: Mário Breno Gonzalez Rodrigues – OAB/RS 11176
ADV.: Bibiane Fernandes de Ávila – OAB/RS 90861
ADV.: Eduarda dos Reis Eschberger – OAB/RS 57664
RÉ: FERNANDA CARVALHO DA SILVA ORTIZ CRUZ
ADV.: Décio Itiberê Gomes de Oliveira – OAB/RS 12725
ADV.: Larissa da Silva Martins – OAB/RS 88946
ADV.: Caroline Oliveira Rocha – OAB/RS 83246
ADV.: Fernanda Silva Ferreira – OAB/RS 90904
ADV.: Daviane Pereira – OAB/RS 99895
RÉU: ANDRÉ VILSON COSTA DA SILVA
ADV.: Rodrigo Waltrick Ribas – OAB/RS 66527
ADV.: Lucas Ceccacci – OAB/RS 70664A
ADV.: Guilherme Lunelli Damian – OAB/RS 77236
ADV.: Ademir Duarte Lencina – OAB/RS 62751
RÉ: CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA
ADV.: Defensor Público
Rh.
Haja vista a devolução do Mandado 013/2019, cumprido negativo, expeça-se novo mandado de intimação para a ré CAROLINE LOPES DE
OLIVEIRA.
Publique-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 16 de julho de 2019.
ANTONIO C. A. DO NASCIMENTO E SILVA,
Juiz Eleitoral.

4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-61.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - ALTO ALEGRE/RS (ADV(S) HENRIQUE DALBERTO-OAB 89391)
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RESPONSÁVEL(S) : HENRIQUE DALBERTO E JADIR DALBERTI (ADV(S) HENRIQUE DALBERTO-OAB 89391)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Alto Alegre/RS, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Foi expedido o Exame Preliminar (fls. 40/41) e intimado o partido a complementar a documentação. Entretanto, o prazo transcorreu sem
manifestação (fl. 45).
A Unidade Técnica procedeu com a elaboração do Exame da Prestação de Contas (fls. 46/48), no qual restou identificada a ausência de
apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n.
23.546/2017), documento essencial à análise das contas; a ausência dos extratos bancários (art. 29, V da Resolução TSE n. 23.546/2017) em
sua forma completa; bem como a falta de informação referente à forma de pagamento dos serviços contábeis e advocatícios, o que pode
evidenciar a movimentação de recursos pelo partido sem tramitar pela conta-corrente.
A resolução TSE n. 23.546/2017 assim prevê:
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º; e
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 7º).
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º. [...]
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
[...]
Posto isso, fica o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Alto Alegre/RS e seus responsáveis INTIMADOS a se manifestar
quanto às irregularidades apontadas pela Unidade Técnica, fazendo juntar o comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da
escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/2017) e extratos bancários completos (art. 29, V da Resolução TSE n.
23.546/2017), bem como esclarecer a forma de pagamento dos serviços contábeis e advocatícios, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos
termos do art. 35, §3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 17 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 088/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-17.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/RS
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO PEREIRA DOS SANTOS E FÁBIO LUIZ HEFLER (ADV(S) JACKELINI ADRIANI VIZZOTTO BERTOLDI-OAB
59635)
Vistos.
Trata-se de processo de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2018 do Partido dos Trabalhadores (PT) de Alto Alegre/RS.
Tendo em vista que o Diretório Municipal do referido partido encontra-se não vigente, foi determinada a citação do Diretório Estadual, conforme
despacho de fl. 50. À fl. 55, foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação.
Posto isso, fica decretada a revelia do Diretório Estadual do Rio Grande do Sul do Partido dos Trabalhadores (PT). A parte poderá, a qualquer
tempo, intervir no processo, desde que constitua advogado para tanto, nos termos dos arts. 29, XX e 31 da Resolução TSE n.
23.546/2017, recebendo o feito no estado em que se encontrar. Ainda, fica considerada a parte revél intimada quando da publicação dos atos
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Considerando, ainda, o transcurso do prazo para impugnação às contas (Edital 016/2019), conforme fl. 59, ao Cartório Eeitoral, para que
proceda com a análise da documentação apresentada, nos termos do art. 34 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 17 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-55.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Espumoso
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT- ESPUMOSO/RS (ADV(S) JOSÉ ALBERTO DA SILVA-OAB 31211)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ORSOLIN, JAIR MORAES E ROBERTO CARLOS IOPP (ADV(S) JOSÉ ALBERTO DA SILVA-OAB 31211)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Partido dos Trabalhadores (PT) de Espumoso/RS, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
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Foi expedido o Exame Preliminar de fl. 74, no qual restou identificada a ausência de apresentação do comprovante de remessa à Receita
Federal do Brasil da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/2017) e da Demonstração do Resultado do
Exercício (art. 29, XXIII da Resolução TSE n. 23.546/2017) pelo partido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente intimados para apresentar a documentação faltante (fl. 77), contudo, transcorrido o prazo,
não houve manifestação dos interessados (fl. 78).
Ato contínuo, a Unidade Técnica à fl. 79 emitiu Informação opinando seja dada vista ao Ministério Público Eleitoral e, posteriormente, sejam
julgadas as contas não prestadas, em conformidade com o art. 34, §4º, I e art. 46, IV, "b" da Resolução TSE 23.546/2017.
Posto isso, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem conclusos os autos para julgamento.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 17 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

5ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 015/2019 - 005ª ZE/RS
O Doutor FRANCISCO LUÍS MORSCH, Juiz Eleitoral da 005ª Zona de Alegrete - 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 Av. Tiaraju, 1002, em
Alegrete, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45 da Resolução
TSE n. 23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2016, do
órgão partidário abaixo elencado.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, do seguinte partido político:
Partido Socialista Brasileiro - PSB de Alegrete, assinada pelos responsáveis Vera Lúcia da Rosa Melo e Julliano Oliveira Vasconcelos.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação 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.
Alegrete-RS, 12 de julho de 2019.
Eu, Geovana Pahim Galli, Chefe de Cartório da 005ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FRANCISCO LUÍS MORSCH,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 47-38.2018.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS
RESPONSÁVEL(S) : PAULO EDUARDO BARBO PEREIRA E ANTÔNIO MARCO DOS SANTOS
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização das contas partidárias não prestadas do DEMOCRATAS - DEM do município de Alegrete, referente
ao exercício de 2017, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE 23.546/2017.
Apresentada declaração de ausência de movimetanção de recursos, referente ao exercício de 2017 (folha 2), foi certificado pela Chefe do
Cartório que, nos autos da Prestação de Contas n. 31-84.2018.6.21.0005, referente à prestação de contas do Democratas, exercício financeiro
de 2017, foi proferida sentença para julgar as contas não prestadas e determinar sanções (folha 3).
Juntadas as certidões de composição do órgão partidário (folhas 4/5), a prestação de contas foi recebida como pedido de regularização de
contas.
No despacho da folha 6, foi determinada a notificação dos responsáveis e do partido para apresentarem a declaração de ausência de
movimentação de recursos elaborada por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) e regularizarem a representação
processual.
Notificados (folhas 10, 18/19 e 22v), o prazo decorreu sem manifestação (folha 23).
Decretada a revelia do Democratas, de Paulo Eduardo Barbo Pereira e de Antônio Marco dos Santos, determinei o prosseguimento do feito
nos termos do artigo 59, §1º, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Juntada Informação da Análise Técnica acerca da emissão de recibos de doação, registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário e extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral (folhas 25/27), os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou
pelo julgamento de não regularização das contas (folha 29).
Em razão da não localização de extratos eletrônicos, conta bancária, emissão de recibos de doação, registro de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário e nem outros documentos ou informações, considerei desnecessário o cumprimento do artigo 30, IV, e, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
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Dispõe o artigo 59 da Resolução TSE n. 23.464/15 que, após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a sua regularização.
Nos autos da Prestação de Contas n. 31-84.2018.6.21.0005, a prestação de contas do Democratas, referente ao exercício financeiro de 2017,
foi julgada não prestada e transitou em julgado em 16/11/2018, conforme certidão da folha 3. Em razão disso, a declaração de ausência de
movimentação de recursos juntada na folha 2 foi recebida como pedido de regularização das contas.
No entanto, verifica-se que a referida declaração não foi elaborada pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), o qual permite maior
transparência da prestação de contas e é de uso obrigatório para a prestação de contas dos órgãos municipais desde o exercício financeiro de
2017, conforme artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Além disso, a prestação de contas foi entregue sem a constituição de advogado pelas partes, situação que, nos termos do artigo 2º da
Resolução TRE/RS n. 239/2013, enseja o não conhecimento das contas e o seu julgamento como não prestadas.
As partes, devidamente intimadas para apresentarem a declaração de ausência de movimentação de recursos elaborada por meio do Sistema
de Prestação de Contas Anual (SPCA), sob pena das contas serem julgadas não regularizadas, e regularizarem a representação processual,
sob pena de revelia (folhas 10v, 18/19 e 22v), quedaram-se silentes.
Assim, as contas devem ser julgadas não regularizadas, razão pela qual determinei o prosseguimento do feito nos termos do artigo 30, IV, da
Resolução TSE n. 23.546/2017 (folha 24).
Na folha 25, a Análise Técnica informou que, em consulta aos dados disponibilizados por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual SPCA, não foi verificada conta bancária em nome da agremiação, emissão de recibos de doação, nem registro de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário pelos Diretórios Nacional e Estadual do Democratas ao Órgão Municipal de Alegrete/RS.
A Análise Técnica e o Ministério Público Eleitoral, manifestaram-se pela não regularização das contas.
Dessa forma, nos termos do artigo 29, caput, 59, V, da Resolução TSE n. 23.546/2017, e artigo 2º da Resolução TRE/RS n. 239/2013, as
contas devem ser julgadas não regularizadas.
III – DISPOSITIVO:
Pelo exposto, julgo NÃO REGULARIZADAS as contas anuais do DEMOCRATAS do município de Alegrete, referente ao exercício de 2017, nos
termos do artigo 29, caput, 59, V, da Resolução TSE n. 23.546/2017, e artigo 2º da Resolução TRE/RS n. 239/2013.
Tendo em vista que as partes foram declaradas revéis, o prazo para recurso fluirá, independente de intimação, a partir da publicação da
sentença no DEJERS, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
D.L.
Alegrete, 17 de julho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

6ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-41.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT-ANTÔNIO PRADO (ADV(S) PEDRO RONALDO GOULART RIBEIRO-OAB 30920)
RESPONSÁVEL(S) : NILSON CAMATTI E GILMAR BELLE (ADV(S) PEDRO RONALDO GOULART RIBEIRO-OAB 30920)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido dos TrabalhadoresPT, Diretório Municipal de Antônio Prado/RS.
Publicado o Edital nº 004/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 32v.
O Exame da Prestação de Contas opinou pela aprovação das contas (fls. 37-v), nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 39).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido dos Trabalhadores- PT de Antônio
Prado/RS, referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade destas, estando atendidas, portanto, cumpridas as exigências da legislação
eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Não existindo, portanto, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e com a 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 de 2018, conforme disposto no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas de 2018 do Partido dos Trabalhadores– PT, Diretório Municipal de Antônio Prado/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra “a”,
da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Antônio Prado, 16 de julho de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-04.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ipê
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT-IPÊ (ADV(S) ANTONIO MARCOS DONDE DE ALEXANDRE-OAB 56734)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR MENEGAT E FABIANO LOVATEL (ADV(S) ANTONIO MARCOS DONDE DE ALEXANDRE-OAB 56734)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido dos TrabalhadoresPT, Diretório Municipal de Ipê/RS.
Publicado o Edital nº 004/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 30v.
O Exame da Prestação de Contas opinou pela aprovação das contas (fls. 35-v), nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 37).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido dos Trabalhadores- PT de Ipê/RS,
referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade destas, estando atendidas, portanto, cumpridas as exigências da legislação
eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Não existindo, portanto, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e com a 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 de 2018, conforme disposto no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas de 2018 do Partido dos Trabalhadores– PT, Diretório Municipal de Ipê/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da
Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Antônio Prado, 16 de julho de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-12.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Roma Do Sul
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB- NOVA ROMA DO SUL (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67762)
RESPONSÁVEL(S) : JULI FORLIN E OLÍVIO DALLO (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67762)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido da Social
Democracia Brasileira- PSDB, Diretório Municipal de Nova Roma do Sul/RS.
Publicado o Edital nº 004/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 22v.
O Exame da Prestação de Contas opinou pela aprovação das contas (fls. 27-v), nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 29).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB
de Nova Roma do Sul/RS, referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade destas, estando atendidas, portanto, cumpridas as exigências da legislação
eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Não existindo, portanto, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e com a manifestação favorável da análise
técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
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os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas de 2018, conforme disposto no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira– PSDB, Diretório Municipal de Nova Roma do Sul/RS, com fundamento no art. 45,
inciso VIII, letra “a”, da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Antônio Prado, 16 de julho de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE

7ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-73.2019.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Não
apresentação das contas
PROCEDÊNCIA: Aceguá
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - ACEGUÁ/RS (ADV(S) DIEGO SEGREDO BLANCO-OAB 97708
E NICOLAS HUBERT OTT-OAB 97770)
RESPONSÁVEL(S) : BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA E MARIO NEY FERREIRA SILVEIRA (ADV(S) DIEGO SEGREDO BLANCO-OAB 97708
E NICOLAS HUBERT OTT-OAB 97770)
Vistos.
Atualize-se a autuação incluindo-se a presidente e o tesoureiro, como partes do feito, conforme certidão de composição do órgão partidário,
bem como seus respectivos advogados.
Notifique-se o órgão partidário e os responsáveis pela apresentação das contas, por nota de expediente, para sua regularização, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, com base no art. 31, inciso II, e art. 44, § 2º, da Resolução TSE 23.546/2017, para que apresente o Balanço
Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, nos termos do art. 4º, inciso V, da citada resolução.
Após, procedam-se as diligências previstas no art. 31, e no art. 34 e seguintes do referido diploma.
Diligências legais.
Bagé, 16 de julho de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE

12ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-53.2019.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arambaré
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) GUSTAVO VINÍCIUS DE ÁVILA NERI-OAB 17385)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL PEREIRA GONÇALVES E WALTER ANDRE CARVALHO DA ROCHA (ADV(S) GUSTAVO VINÍCIUS DE ÁVILA
NERI-OAB 17385)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista, do município de Arambaré/RS, relativas ao Exercício 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 52).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 53).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações pela aprovação das contas. (fl. 55).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas do exercício 2018, apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista, do município de Arambaré/RS.
Registre-se que a prestação de contas, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.546/2017, estando as suas peças
devidamente assinadas.
A análise técnica não constatou nenhuma irregularidade na prestação de contas, manifestando-se pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação da prestação das contas.
Deste modo, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, cabe a aprovação das contas.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista, do município de Arambaré/RS, referente ao exercício de
2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 12 de julho de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 85-29.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) FULVIO DE SANS LESSA DA ROSA-OAB 19828)
RESPONSÁVEL(S) : FULVIO DE SANS LESSA DA ROSA E CARLA SIMONE ZANCHET (ADV(S) FULVIO DE SANS LESSA DA ROSA-OAB
19828)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Democratas do município de Camaquã/RS, relativas as Eleições Gerais 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 36).
Foi confeccionado relatório preliminar (fl. 37).
O partido apresentou manifestação (fl. 40/41).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 42).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações. (fl. 44/45).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Democratas do município de Camaquã/RS.
Registre-se que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e também não foi identificado recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Diante da ausência de abertura de conta bancária específica para campanha ou ausência de informação sobre conta bancária específica e da
consequente ausência de apresentação dos extratos bancários e/ou declaração emitida por instituição financeira certificando a ausência de
movimentação financeira, não foi possível verificar a real movimentação financeira ou, mesmo, a sua ausência, pois o partido político não
cumpriu o disposto nos arts. 10 e 56 da Resolução 23.553/2017 do TSE:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(...)
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
(...) II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Face as graves irregularidades mencionadas, a desaprovação das contas é a medida que se impõe.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Democratas do município de Camaquã/RS, relativas as Eleições Gerais 2018, nos
termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art. 77, da
mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a contar de 1º de
janeiro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 12 de julho de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 97/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-52.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Feliciano
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JEFERSON LUIS DE ALEXANDRE TYSKA-OAB 109.659)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE FERNANDO DZIELINSKI E JOÃO PAULO PEREIRA GOMES (ADV(S) JEFERSON LUIS DE ALEXANDRE
TYSKA-OAB 109.659)
Vistos.
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Intimem-se a agremiação partidária e os responsáveis para apresentar manifestação no prazo de 3 (três) dias, sob pena de preclusão.
Decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem manifestação, acompanhados ou não de documentos, à análise técnica para emissão de
parecer conclusivo acerca das contas.
Camaquã, 12 de julho de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 98/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-48.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: GERSON MARTINS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) DANILO VAZ BALTRAMI-OAB 29057)
RESPONSÁVEL(S) : EDMUNDO PETER E CIBELE LIPPERT DE BARROS ALENCASTRO (ADV(S) DANILO VAZ BALTRAMI-OAB 29057)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro, do município de Camaquã/RS, relativas ao exercício financeiro 2017.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 68/70).
Exame preliminar (fl. 71).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 73).
Foi confeccionado exame da prestação de contas (fl. 74/75).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 79).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 81/82).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 84/85).
Os autos vieram conclusos a este Juizo, sendo determinada a intimação do órgão partidário e dos seus responsáveis (fl. 86).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 87).
Novamente os autos vieram conclusos, sendo determinada vista às partes para alegações finais, com posterior retorno dos autos para
sentença (fl. 88).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 89).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou manifestação (fl. 91/91v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Camaquã-RS, relativas ao exercício de 2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente, estão firmadas pelo contabilista legalmente habilitado, tendo também procurador
devidamente constituído (fl. 03/05).
Analisadas as contas, emitiu-se Parecer Conclusivo, onde evidenciaram-se 3 (três) falhas:
1) Ausência do Comprovante de remessa, à Receita Federal, da escrituração contábil digital;
2) Informações divergentes entre os CPFs declarados pelo partido e os registrados nos extratos eletrônicos, em 6 (seis) entradas de recursos;
e
3) Diferença de R$5,00 nas despesas.
Em parecer o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas.
Tenho que, isoladamente, os apontamentos 2 e 3 não se revestem de gravidade suficiente para a desaprovação das contas, pois a divergência
dos CPFs é erro formal, sendo considerados válidos aqueles constantes dos extratos eletrônicos e a diferença de R$5,00 é demasiadamente
pequena, se comparada aos mais de 6 (seis) mil reais gastos pelo partido durante o exercício.
Todavia, a ausência do Comprovante de remessa à Receita Federal, da escrituração contábil digital é bastante para a desaprovação das
contas, eis que há comando legal que determina seja tal documento apresentado (art. 29, I da Res. TSE n. 23.464/15) e, o conjunto das falhas
apresentadas, ainda que com a ressalva do parágrafo anterior, não deixa margem senão à desaprovação das contas.
Pelas irregularidades encontradas que comprometem a integralidade das contas, é caso de desaprovação.
III - DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Camaquã-RS, relativas ao
exercício de 2017, nos termos do art. 46, inciso III, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Após, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 16 de julho de 2019
GERSON MARTINS
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-08.2019.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chuvisca
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) LILLIAN ALEXANDRE BARTZ-OAB 66620)
RESPONSÁVEL(S) : HELIO JOSE LANGHANZ E DENIZE CAROLINE SIEMIONKO (ADV(S) LILLIAN ALEXANDRE BARTZ-OAB 66620)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Progressista, do município de Chuvisca/RS, relativas ao exercício 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 46).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 47).
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Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações pela aprovação das contas. (fl. 49).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas do exercício 2018, apresentadas pelo Partido Progressista, do município de Chuvisca/RS.
Registre-se que a prestação de contas, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.546/2017, estando as suas peças
devidamente assinadas.
A análise técnica não constatou nenhuma irregularidade na prestação de contas, manifestando-se pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação da prestação das contas.
Deste modo, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, cabe a aprovação das contas.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Progressista, do município de Chuvisca/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 12 de julho de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 41/2019 - 015ª ZE/RS
O Doutor André Dal Soglio Coelho, Juiz Eleitoral da 15ª Zona de Carazinho-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 Venâncio Aires nº 688,
sala 103, em Carazinho, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
45, I da Resolução TSE n. 23.546/17, a Entrega de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2017, do diretório
municipal.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2017:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – Almirante Tamandaré do Sul/RS. Responsáveis: Anito José Haubert e Marlise Cecília Klein
Haubert.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, facultando a qualquer interessado, a apresentação de impugnação
fundamentada, conforme art. 45, I da Resolução TSE 23.546/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no
DEJERS.
Carazinho-RS, 16 de julho de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
André Dal Soglio Coelho
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 211/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 53-15.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2017
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)
RESPONSÁVEIS: JULIO CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA (ADVS. ANDRE LUIS AZEVEDO OAB/RS 83.459, JOÃO PEDRO
ALBUQUERQUE DE AZEVEDO OAB/RS 79.887, JORDANA MULLER OAB/RS 111.085 e NORTON LORENZI OAB/RS 83.309) e JOSÉ IVAN
MARQUES LARA (ADVS. JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO OAB/RS 79.887 e JORDANA MULLER OAB/RS 111.085).
De ordem do Juiz Eleitoral da 15ª ZE, INTIMO o partido em epígrafe e seus responsáveis, acerca do Parecer Técnico Conclusivo de folhas 115
e 116, bem como do Parecer do Ministério Público Eleitoral de folha 119, da Prestação de Contas do exercício de 2017, para que se manifeste
no prazo de 15 dias. O interessado deverá comparecer ao Cartório Eleitoral, sito a rua Venâncio Aires, 688, sala 103, Centro, Carazinho – RS,
para a obtenção da íntegra dos documentos supracitados.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE
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19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-43.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES-OAB 30327)
RESPONSÁVEL(S) : MARCO ANTONIO GRANDINI E KELLY RACHOR DA COSTA (ADV(S) MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLESOAB 30327)
Vistos.
Face as irregularidades constatadas no parecer conclusivo às fls.74-76, emitido pela Unidade Técnica, e no parecer oferecido pelo Ministério
Público Eleitoral (fls. 80), intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, através dos procuradores constituídos nos autos, para que ofereçam
defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de precusão,as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando
a sua relevância para o processo.
Encruzilhada do Sul, 16 de julho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE

20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 193/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-63.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Severiano de Almeida
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT DE SEVERIANO DE ALMEIDA/RS (ADV(S) JOANA SILVIA MATTIA-OAB
73975)
RESPONSÁVEL(S) : DARCI BASSO E FERNANDO HARTMANN (ADV(S) JOANA SILVIA MATTIA-OAB 73975)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista – PDT do
município de Severiano de Almeida/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 13.
A Unidade Técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 17).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 19).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira e a emissão de recibos de doação. O partido não recebeu recursos do Fundo Partidário e houve
manifestação favorável à aprovação por parte 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 desta resolução, 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 Ministério Público Eleitoral, 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.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista – PDT do município de Severiano
de Almeida/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.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se com baixa.
Erechim, 17 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 194/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-04.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Três Arroios
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI LUIZ BREITEMBACH E FLAVIA MARIA ROSSET PERTUZATTI (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOLOAB 90344)
I – RELATÓRIO:
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores- PT do Município de Três Arroios/RS, referente ao exercício financeiro de
2018.
Juntaram documentos de fls. 02-47.
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, sobreveio o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 56-57), sobre o qual o partido
apresentou manifestação e juntos documentos (fls. 61-85).
Foi emitido Parecer Conclusivo pela aprovação das contas (fls. 86-87) e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fls. 89).
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores- PT do Município de Três Arroios/RS.
A prestação de contas foi apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária e instruída com os documentos arrolados na
Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro e contador
habilitado.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a existência de divergência entre a escrituração das receitas e gastos e a movimentação
financeira constante nos extratos bancários, haja vista a indicação de uma despesa no valor de R$1,43 (um real e quarenta e três centavos) no
Demonstrativo de Receitas e Gastos (fls. 37-38) não encontrada nos extratos bancários. Após intimação da agremiação partidária e
apresentação de novos documentos retificando a prestação de contas (fls. 61-85), restou sanada a impropriedade apontada, motivo pelo qual a
unidade técnica emitiu parecer pela aprovação das contas.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas, acompanhando o Parecer Conclusivo.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas anuais do Partido dos Trabalhadores- PT do Município de Três Arroios/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Erechim, 17 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 195/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-91.2017.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXECUÇÃO - 2016 - EXECUÇÃO DE JULGADO
PROCEDÊNCIA: Mariano Moro
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO FEDERAL (ADV(S) VANIR FRIDRICZEWSKI-OAB 63702)
EXECUTADO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) RICARDO LUIZ PASINI-OAB 107734)
Vistos.
Defiro o pedido formulado pela União. Oficie-se o Diretório Estadual determinando a retenção de repasses do Fundo Partidário, até o montante
suficiente para a quitação do débito executado, com a posterior comunicação deste juízo acerca da retenção.
Apos, intime-se pessoalmente a União.
Com o retorno dos autos, arquive-se.
Diligências necessárias.
Erechim, 17 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 2-43.2019.6.21.0023
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - ART. 301 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : DARI DALLA CORTE (ADV(S) GUSTAVO BARROS DA SILVA SANTOS-OAB 51.299)
Vistos.
I – RELATÓRIO
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O Ministério Público Eleitoral, por seu Promotor de Justiça signatário, ofereceu denúncia contra
Dari Dalla Corte, brasileiro, nascido em 06/11/1953, RG nº 1024518316, CPF nº 162.889.200-53, natural de Catuípe/RS, filho de Arlindo Dalla
Corte e de Angelina Libardoni Dalla Corte, residente na Rua José Possobom, nº 313, centro, e endereço profissional na empresa Nedel Dalla
Corte e Cia Ltda., situada na Rua Eufrásio Rolim, nº 69, ambos em Catuípe/RS, porque:
Em datas e horários não suficientemente especificados, mas durante o período da campanha eleitoral do ano de 2016 (eleições municipais),
nas dependências da empresa Nedel Dalla Corte e Cia Ltda., situada na Rua/Travessa Eufrásio Rolim, nº 69, em Catuípe/RS, o denunciado,
Dari Dalla Corte, solicitou e, depois, usou de grave ameaça para coagir a sua empregada, a eleitora KAROLAYNE DE LIMA POERSCH, vítima,
a votar em PAULO ROBERTO DALLA CORTE, seu filho, candidato (11) ao cargo de Prefeito de Catuípe pelo Partido Progressista
(Progressistas) no pleito eleitoral que ocorreu no dia 2 de outubro de 2016.
Nas referidas ocasiões, o denunciado, que era pai do citado candidato, com o fim de angariar votos para o filho, na condição de superior
hierárquico (empregador), exigiu da vítima, mediante grave ameaça, que ela destinasse seu voto ao candidato PAULO ROBERTO DALLA
CORTE. Além disso, em diversas ocasiões solicitou à vítima que ela convencesse sua mãe, que simpatizava com a outra coligação (12), a
votar em PAULO ROBERTO DALLA CORTE, ameaçando-a com a perda de seu emprego na empresa Nedel Dalla Corte e Cia Ltda. se assim
não procedesse, dizendo “vocês tem obrigação de votar e fazer campanha para o meu filho, por causa do emprego que eu estou te dando”.
O candidato PAULO ROBERTO DALLA CORTE não foi eleito (fl. 67).
Após as eleições, a vítima foi demitida (fls. 70/73).
A denúncia foi recebida no dia 06 de fevereiro de 2019, oportunidade em que determinada a citação do acusado (fl. 08).
Citado, o réu apresentou defesa (fls. 89/110). Alegou inépcia da denúncia pela divergência entre Polícia Federal e Ministério Público Eleitoral.
No mérito, mencionou que a vítima não foi despedida em razão das eleições. Negou os fatos da denúncia. Que a conversa gravada não
demonstra qualquer grave ameaça ou violência para coagir alguém a votar a alguém. Apresentou rol de testemunhas.
No decorrer da instrução, ouvida a vítima, inquiridas quatro testemunhas e interrogado o réu (fls. 172/174).
Em memoriais, o Ministério Público, entendendo provada a materialidade e autoria delitiva do fato, postulou a condenação do réu nos termos
da denúncia (fls. 183/194).
A defesa do réu pugnou pela sua absolvição, na medida em que ausentes provas da autoria e materialidade suficientes nos autos para
corroborar com a acusação do Ministério Público Eleitoral (fls. 199/231). Reiterou não ter praticado qualquer ameaça à vítima para que votasse
no seu filho.
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Sem nulidades, creio estar o feito apto ao julgamento.
No mérito, o réu está sendo acusado de praticar ato caracterizado como delito tipificado no art. 301 da Lei 4.737/65 – Código Eleitoral, que
segue.
Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins
visados não sejam conseguidos:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
Desde logo, externo entendimento de não haver provas suficientes para condenação. Vejamos.
O cerne da discussão reside em saber se houve coação por parte do réu contra Karolayne de Lima Poersch para que votasse no seu filho, sob
a ameaça de perda do emprego.
A prova, em tese, mais contundente, seria a gravação feita pela vítima de conversa com o réu, ocorrida em 05/10/2016. A transcrição está no
documento das fls. 18/19 e no Relatório de Diligências nº 0127/2018 (fls. 44/46).
Por ela, o que se nota é que efetivamente houve cobrança de Dari contra Karolayne por não ter votado no seu filho, com a referência de que
ela teria dito “Eu e o pai vamos votar no Paulinho, ou a mãe vai votar nele”. E mais adiante Dari mencionou que “tu me prometeu”, referindo-se
claramente a promessa que karolayne teria feito de votar em Paulinho, filho do réu.
Essa cobrança teria acontecido porque, segundo alguma comprovação que Dari tinha, Karolayne não teria cumprido a promessa de votar em
Paulinho.
Ocorre que esta gravação, mesmo demonstrando que réu e vítima tinham conversado sobre o tema antes das eleições, com a promessa de
voto por parte de Karolayne, não indica se a promessa se deu por coação do réu, sob ameaça de perda do emprego, ou voluntariamente pela
vítima.
É uma prova de extrema importância, pois diz respeito a verbo nuclear do tipo legal pelo qual o réu está sendo acusado. Como tal, deve estar
claramente demonstrada nos autos para embasar juízo condenatório.
A vítima, segundo o documento das fls. 78/80, teve rescindido seu contrato de trabalho em 26/10/2016, ou seja, menos de um mês após as
eleições. Este fato, por si só, não serve para comprovar a coação antes referida. Ademais, a própria gravação demonstra que a desconfiança
do réu da suposta quebra de promessa da vítima sobre o voto tornou o ambiente ruim, tanto que Dari diz que devem melhorá-lo (fl. 44). Ora,
nesse contexto, não se pode ter como injustificável a rescisão. E, repito, mesmo que, em tese, a promessa de voto tenha acontecido
voluntariamente pela vítima.
De tudo isso, então, o que resta é a prova oral. Por ela – transcrita abaixo – fica claro que a tese da denúncia possui suporte nas declarações
da vítima e sua mãe Nilce. Já as demais declarações não a confortam. Ao contrário, há indicações pelas testemunhas de que opositores
políticos do réu e sua família trabalham na empresa há muitos anos, sem que tenham sido demitidos.
Seguem as declarações prestadas em juízo.
Depoimento da vítima KAROLAYNE DE LIMA POERSCH
Juiz: Seu nome completo?
Vítima: Karolayne de Lima Poersch.
Juiz: Brasileira?
Vítima: Brasileira.
Juiz: Estado civil?
Vítima: Solteira.
Juiz: Idade.
Vítima: 21 anos.
Juiz: Profissão?
Vítima: Estudante.
Juiz: Endereço?
Vítima: Rua Cirino Zimermann, 276, centro, Catuípe.
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Juiz: Dona Karolayne, a senhora consta como vítima nesse procedimento que tem como réu, Dari Dalla Corte. Segundo a denúncia, vou
resumidamente ler pra senhora, mas a campanha eleitoral de 2016, datas e horários não muito bem especificados na empresa Nebel Dalla
Corte e Cia. Ltda., rua Travessa Eufrásia Rolim 69, Catuípe, o réu ele teria solicitado e depois usado de grave ameaça para coagir a sua
empregada que seria a senhora, a votar em Paulo Roberto Dalla Corte, seu filho, candidato ao cargo de prefeito de Catuípe pelo Partido
Progressista, no pleito eleitoral que ocorreu no dia 2 de outubro de 2016. Diz aqui que o denunciado que era pai do candidato com fim de
angariar votos para o filho na condição de superior hierárquico, empregador da senhora, exigiu mediante grave ameaça que destinasse seu
voto ao Paulo Roberto. Além disso em diversas ocasiões solicitou a senhora que convencesse a sua mãe, que simpatizava com a outra
coligação (12) a votar em Paulo Roberto, ameaçando com a perda de seu emprego na empresa Nebel Dalla Corte Ltda. se assim não
procedesse dizendo; “Vocês tem obrigação de votar e fazer campanhas para meu filho por causa do emprego que eu estou te dando”. Consta
também que o candidato Paulo Roberto não foi eleito e após as eleições a senhora foi demitida, essa é a denúncia, essa é a denúncia que
paira contra Dari Dalla Corte, o que que a senhora tem a dizer a respeito?
Vítima: Eu confirmo os fatos, então não foi mito, aconteceu várias vezes dentro da empresa, ah… quando o senhor Dari me chamava na área
de trabalho e em local de trabalho, ele é dono do supermercado onde trabalhava no escritório, ele me pedia voto, cobrou voto da minha família,
foi na minha casa, fizemos até um acordo, lembra senhor Dari?
Juiz: A senhora fala aqui comigo senhora…
Vítima: Sim, desculpas, fizemos um acordo que eu e meu pai e minha mãe votaríamos nele mas a minha mãe não aceitou porque quando
entrei na empresa não fui perguntada de qual partido era, mas eu e meu pai concordamos com ele, porque até então não tinha porque ser
contra ao referido partido dele, ah… passado as eleições, no dia 2 de outubro, foi o resultado no dia 3, eu tinha uma prova de tarde da carteira
e eu não fui trabalhar, no dia 4 na terça-feira de 2016 o senhor Dari me chamou na sala dele e no escritório dele onde tivemos uma conversa
das 6:30 as 7:30 da noite, onde me pediu voto, me cobrou falando que eu era mentirosa, que eu não tinha votado nele, que eu era falsa onde
era a gravação e ai… continuou, depois disso uma série de ameaça e perseguição dentro do mercado com os funcionários, os funcionários
não queriam me atender porque eu não tinha votado neles, ah… me excluindo e passado uma semana em atestado devido a pressão, depois
eu fui demitida.
Juiz: Ministério Público?
Ministério Público: Dona Karolayne, é Karolayne né?
Vítima: Isso.
Ministério Público: Só pra esclarecer o… Os candidatos todos eles pedem voto pra um pra outro… Ele extrapolou, é isso? Foi uma forma mais
assim… agressiva?
Vítima: Sim, extrapolou. Foi agressiva, foi ameaça, foi perseguição.
Ministério Público: O voto é secreto, a senhora… a senhora chegou a votar nele ou não?
Vítima: Não.
Ministério Público: Não. Como ele ficou sabendo?
Vítima: Eu não sei, não tem como ele ficar.. ter ficado sabendo, entende? Ele até falou que ele tinha uma prova que provava que eu não tinha
votado nele, e eu não sei qual prova.
Ministério Público: Tá... a sua mãe… ele era do partido do PP?
Vítima: Isso, PP.
Ministério Público: Tá... A sua mãe ela fazia… ela simpatizava, enfim, ela participava da campanha do… da… 12? Do PDT?
Vítima: Isso, aham… Caminhadas, assim, ela participava sim.
Ministério Público: Essa conversa que vocês tiveram… depois da eleição… acho que a senhora já falou, a senhora não pôde ir na aula, é isso?
Vítima: Sim, ele ficou em torno de, acho que foi uma semana, toda semana ele me chamava pra conversar e sempre no horário que eu ia sair
do mercado. Devido ao fato de eu ter que pegar o ônibus para ir na faculdade eu acabei perdendo a aula naquela semana.
Ministério Público: Foi só a senhora que teve essas conversas?
Vítima: Sim, mas todos os funcionários estavam no mercado.
Ministério Público: Não, isso sim, mas na conversa…
Vítima: Sim, na conversa era só eu e ele.
Ministério Público: A senhora gravou a conversa?
Vítima: Sim, gravei.
Ministério Público: E apresentou para o delegado?
Vítima: Sim.
Ministério Público: Ah… O seu Paulo, o filho dele que era o candidato, ele não se elegeu, enfim, ele… Como é que é a relação da senhora? Ele
pediu voto mas…
Vítima: Ele pediu voto dentro do… apesar de ser proibido dentro do horário de trabalho, mas ele foi respeitoso comigo, ele nunca me ameaçou
e nem me coibiu a nada.
Ministério Público: E essas cobranças, essas exigências que a senhora fala foram bem antes das eleições? Foram…
Vítima: Sim, foi assim, uns 30 dias, um período de 30 dias antes.
Ministério Público: A senhora atribuiu a perda de emprego por… pela… por essa conversa?
Vítima: Sim, isso.
Ministério Público: E ele falou aqui que a obrigação da senhora era de votar nele, e dos seus familiares também?
Vítima: Também, não era só meu voto, era também a minha família inteira.
Vítima: Eu não sei se não era importante… Posso falar?
Juiz: Sim, sim, pode.
Vítima: Ah...Eu lembrar… Deixar dito que teve, nessa mesma conversa que a gente teve dia 4, o Seu Dari me propôs um acordo pra que ele
não ficasse na minha carteira como se ele tivesse me demitido, que eu pedisse pra sair.
Juiz: Esse dia 4 depois da eleição?
Vítima: Depois da eleição.
Juiz: Qual foi o acordo?
Vítima: Ele queria me convencer que eu fizesse um acordo, ele queria me demitir mas ele queria que eu pedisse demissão.
Juiz: Isso a senhora não aceitou?
Vítima: Não, não aceitei, que não era minha vontade de sair.
Ministério Público: Ele considerava que a senhora tinha traído ele?

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, Quinta-feira, 18 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 131, Página: 17

Vítima: Isso, me chamou de traidora e que ele tinha uma prova que não tinha votado no… no referido candidato. Pediu também que eu
devolvesse 40% depois, 40% do FGTS para que fossem abatidas as minhas prestações que eu tinha no mercado, que ainda não tinham
vencidas, que não estavam vencidas.
Ministério Público: Depois foi acertado, não?
Vítima: Foi acertado mas não deixei descontar, mas ele queria que eu devolvesse 40%.
Ministério Público: A sua mãe sabe de alguma coisa? A senhora contou? Ela participou dessa...
Vítima: Sim, eu contei pra ela, ela foi para o supermercado e pediu para que parassem as, as…
Ministério Público: Um pouco depois da demissão?
Vítima: Não, antes da demissão, pediu que parassem de me pressionar…
Ministério Público: Antes da eleição?
Vítima: Isso, não. Depois da eleição mas antes da minha demissão, isso.
Ministério Público: Nada mais.
Juiz: Pela de defesa.
Defesa: Ah… Doutor, eu não sei se eu faço diretamente essa pergunta pra ela, é… sem ser muito criterioso em relação a datas, mas essa
conversa gravada, a ata notarial menciona que foi no dia 5 de 10, lembrasse disso?
Vítima: 5 ou 4, foi terça ou quarta-feira.
Defesa: 5 ou 4, terça ou quarta-feira? Depois dessa conversa, foi só essa conversa ou teve várias outras?
Vítima: Teve várias outras, teve uma coletiva…
Defesa: Teve várias outras depois?
Vítima: Isso. Depois e antes também.
Defesa: Depois e antes. A depoente pensou em gravar essas outras? Por que não gravou?
Vítima: Não, eu só gravei essa que foi a última né, eu tava cansada de tanta pressão, de tanto pedido… tanta pressão pra mim… pra votar…
Defesa: Mas essa não foi a primeira? Foi a última?
Vítima: Sim, essa foi a última conversa.
Defesa: Ta. Ah… Depois das eleições municipais de 2016 tá? Nos anos de 2017, 2018, 2019, a senhora… Karolayne, chegou trabalhar na
prefeitura como cargo condicionado? Cargo de confiança?
Vítima: Não, eu trabalhei como estagiaria por dois anos, em março de 2017 até março desse ano que passou.
Defesa: Mas esse estagio não é um cargo comissionado?
Vítima: Não, o estagio é um estagio referente à faculdade, eu sou estudante de direito, trabalhei fazendo inscrições, contratos…
Juiz: Como é que é o processo de seleção desse estagio?
Vítima: A gente faz uma entrevista, a gente leva um currículo, faz a entrevista com o prefeito e depois faz uma semana de experiência e depois
se for… se o … acho que é leiloeira que fala, achar que você tem condições, se está apto a aprender, ele da um ok pro prefeito e o prefeito
decide entre os candidatos.
Defesa: Trabalhou até quando nesse estagio?
Vítima: Eu acho que até… eu comecei agora o estagio na OAB… Acho que até dezembro agora desse ano que terminou, 2018.
Defesa: Ta, exatamente com… trabalhou exatamente nesse… com o prefeito Baronin que ganhou as eleições acima do Paulinho?
Vítima: Sim.
Defesa: Ta, essa conversa…
Juiz: Só antes disse dona Karolayne, o doutor falou em Paulinho, enfim… você conhece essas pessoas que ele falou?
Vítima: O Paulinho sim porque ele era candidato…
Juiz: Ele era o candidato Paulo Roberto e o prefeito eleito foi?
Vítima: Foi, acho que é Baroninho né.
Juiz: Baroninho... como é o nome dele? A senhora sabe?
Vítima: Hum… Não vou me lembrar.
Juiz: Mas foi… Foi o candidato que ganhou a eleição contra o Paulo Roberto?
Vítima: Isso, aham.
Juiz: Doutor.
Defesa: Conhecendo mais sobre os apelidos la em Catuípe.
Juiz: Só pra identificar.
Defesa: É. Ah… Se essa conversa aconteceu nos dias 4 e 5 e a denúncia no ministério público aconteceu no dia 4/11, é o que nós temos.
Neste mês que passou, o que que houve que não tomou nenhuma atitude?
Vítima: Na verdade o Ministério estabelece um prazo pra a gente entrar, então não tem o porquê sair correndo em tudo e ir na porta do… Eu
tenho que pensar, eu tenho que fazer as provas, eu tive que transcrever a gravação que eu tinha, isso leva um tempo.
Defesa: Um mês mais ou menos?
Vítima: Uhum.
Defesa: Ta. E.. a senhora chegou a conversar sobre esse assunto, quando digo esse assunto, é… vai desde a gravação da conversa, da
despedida da empresa Nebel e até da denúncia no Ministério Público com alguma pessoa da coligação do 12, adversaria do candidato
Paulinho, chegou a conversar…
Vítima: Não, eu não tinha conhecimento, não tinha contato direto com nenhum dos…
Defesa: E depois do que aconteceu… depois de… Outubro…
Vítima: Sim… Eu tive contato, eu fui na prefeitura pedir emprego, deixei meu currículo la pra uma seleção de estagiários.
Defesa: Chegou a falar com eles sobre essa situação que aconteceu?
Vítima: Não, não, eu… eu deixei meu currículo la, conversei assuntos pessoais meus.
Defesa: Ta, não explicou pra eles essa questão ligada?
Vítima: Não, acho que não interessa a eles.
Defesa: Ta… Nessa conversa se menciona bastante a gíria “Botar no 12”, Botar com B de bola, eu já vi a conversa, já vi a transcrição, é certo,
independente do que aconteceu, é correto a senhora dizer que o seu Dari não sabia o que significava a expressão “Botar no 12” Botar com B
de bola.
Vítima: O Seu Dari não sabia o que era “Botar no 12”?
Defesa: É.
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Vítima: Tem até um bloco, fugindo até de assunto, tem um bloco de carnaval que era “Botar no 12” que o Paulo participei “Botar no 12” se
pesquisar no Google, é uma expressão de festejar, comemorar…
Defesa: Isso.
Vítima: E eu usei essa expressão, acho que é importante destacar que eu usei a expressão quando eu passei na prova da minha CNH e eu
“Botei no 12” alguma coisa assim, não me lembro diretamente, mas o que que isso influência?
Defesa: Ta, mas ele não sabia, a pergunta é essa, o seu Dari num momento da conversa gravada, outras eu não sei, ele não sabia o que
significava essa expressão “Botar no 12”?
Vítima: Não é que ele não sabia, ele achava que era um argumento para usar contra mim pra ter como prova que eu não votei nele, não é que
ele não sabia, diferente de sabia, errado. Ele achava que sabia que era uma coisa…
Juiz: Dona Karolayne, e Doutor, só tentando colaborar, só pra esclarecimento, é… o que a senhora esta dizendo é que o réu, o Dari, ele
achava que “Botar no 12” era uma referência politica?
Vítima: É, isso.
Juiz: Que seria usada na eleição.
Vítima: Não, já tinha passado a eleição.
Juiz: Sim, é que a senhora já teria revelado a sua preferência politica com esse termo “Botar no 12”.
Vítima: Isso.
Juiz: E o que a senhora tá dizendo é que é um termo que não tem relação politica.
Vítima: Isso, é um termo usado…
Juiz: é um termo comemorativo.
Vítima: É, isso.
Juiz: E que ele não tinha conhecimento disso?
Vítima: Não sei se ele não tinha conhecimento ou se ele usou a favor dele.
Juiz: Mas pelo menos na conversa que ele teve com a senhora, ele demonstrou que desconhecia? Ou, pelo menos, confundiu isso?
Vítima: É, ele demonstro que… não sei se ele confundiu seria a palavra certa porque ele me acusou né, “tu votou sim, tu falou que botou no
12, então porque tu botou no 12.
Juiz: Certo. Dr.
Defesa: Ta, mas esse botar no 12, eu vou até fazer uma expressão com a mão, significa botar, colocar, por no volume no máximo, não é isso?
Vítima: Pode ser, sim.
Defesa: Ta, a senhora acabou de nos dizer aqui que ele mencionou, vou usar a palavra prova, não sabe qual é a prova que ele tinha de ter
votado e a senhora mencionou que o voto é secreto.
Vítima: Isso.
Defesa: Mas determinado.. A conversa ela é gravada, ela não é filmada...
Vítima: Isto.
Defesa: Mas quem escuta a conversa, quem ler a transcrição percebe-se ai que em determinado momento ele deve ter mostrado para a
senhora…
Juiz: Dr, Dr, vamos tentar fazer mais objetiva…
Defesa: Deve ter mostrado para a senhora algum documento, né?
Vítima: Ele me mostrou uma conversa com um desconhecido, ah… desconhecido que eu não sei quem é, no celular dele, falando que eu era…
que eu tinha votado no partido contrário.
Defesa: Não era impressão de Facebook?
Vítima: Eu não me recordo, era uma conversa de Whatsapp.
Defesa: Não era do Facebook?
Vítima: Não, era uma conversa…
Juiz: Ele demonstrou direto no celular?
Vítima: Demonstrou direto no celular dele pessoal e continuo desconhecendo a prova porque não sei se uma conversa pode provar um voto.
Defesa: Ah… De qualquer maneira, ele nunca lhe pediu, até porque não teve uma ligação nem sentido que a senhora fotografasse ou filmasse,
tirasse uma selfie, não sei, da cabine eleitoral.
Vítima: Não, não ele só me pediu pra fazer um acordo, firmamos o acordo dele até então que eu votaria nele (inaudível).
Defesa: O voto revelando o voto.
Vítima: Fazer um acordo, mas filmar não, porque nem pode né.
Defesa: Exato, só que é crime. Ah… a senhora confia que a urna eletrônica é segura?
Vítima: Acho que sim né, acredito eu que sim né, a gente espera como cidadão, a gente espera isso.
Defesa: Como é que a senhora acha que ele ficou sabendo de um voto, senão…
Vítima: Acho que essa pergunta o senhor não deve fazer pra mim.
Juiz: Doutor ela revelou que não sabe.
Defesa: Ta. Ah… a pergunta que vou fazer aqui doutor, só pra fazer uma introdução, não é… não quero entrar exatamente na… numa questão
de voto secreto, mas é uma questão que ficou até pública. A mãe da depoente chegou fazer campanha ou foi cabo eleitoral, chegou a fazer
campanha publicamente, por isso que fazer campanha não é uma coisa que... para a coligação adversaria?
Vítima: Em caminhadas sim, ela participou em caminhadas.
Defesa: Participou. Abertamente?
Vítima: Sim.
Defesa: Ela foi, aí eu pergunto, ela foi cabo eleitoral?
Vítima: Não, ela participou de uma caminhada…
Defesa: Ela não foi cabo eleitoral?
Vítima: Não, eu não tenho ciência bem do que é cabo eleitoral, mas eu acredito que tu ir la no “bandeiraço” sei la como chama, não sei, não
entro nesse...
Defesa: Talvez para fazer diferenciação, ela recebeu algum dinheiro, alguma… do partido…
Vítima: Não, bem pelo contrário, ela gastou dinheiro.
Defesa: Ta, gastou dinheiro…
Vítima: Gastou dinheiro com o combustível dela né, ir na passeada de carro você gasta combustível né… acredito eu..
Defesa: Sim, só o combustível ela gastou? Mais alguma coisa?
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Vítima: Não, só combustível que eu tenho ciência.
Defesa: Nada mais Dr.
Depoimento do Informante Nilce Aparecida de Lima
Juiz: Seu nome completo?
Testemunha: NILCE APARECIDA DE LIMA.
Juiz: Brasileira?
Testemunha: Sim.
Juiz: Estado civil?
Testemunha: Solteira.
Juiz: Idade?
Testemunha: 42.
Juiz: Profissão?
Testemunha: Doméstica e vendedora.
Juiz: Endereço?
Testemunha: Sim… Catuípe, rua Cirino Zimmermann, 267.
Juiz: Dona Nilce, aqui é uma denúncia oferecida contra Dari Dalla Corte, a senhora tem alguma relação de amizade íntima, inimizade,
parentesco ou alguma relação funcional com Dari Dalla Corte?
Testemunha: Não.
Juiz: Ah… Empresa Nedel Dalla Corte e Cia. Ltda?
Testemunha: Não.
Juiz: Também não.
Defesa: Ela tem inimizade doutor, compareceu lá, não temos como comprovar isso mas chegou até fazer escândalo, barraco, então tem em
inimizade.
Juiz: Dr. ah...
Testemunha: Não, nenhuma.
Juiz: Só um pouquinho dona Nilce. A contradita seria por inimizade com o Réu.
Defesa: Exato.
Juiz: Eu vou perguntar de novo, a senhora tem inimizade com ele?
Testemunha: Não, nenhuma.
Juiz: Não?
Juiz: Dr. ah… em primeiro momento vou compromissar a testemunha sem prejuízo de posterior revogação dependendo do que for esclarecido
no andamento...
Defesa: Mesmo sendo mãe da vítima?
Juiz: Ah, a senhora é mãe da dona Karolayne?
Testemunha: Karolayne, sim.
Juiz: Dispensada de compromisso. Dona Nilce, então.
Testemunha: Sim.
Juiz: Como mãe da Karolayne, presumo que a senhora saiba o que está sendo tratado aqui neste processo.
Testemunha: Sim.
Juiz: Um processo criminal contra Dari Dalla Corte que basicamente que diz aqui que na eleição de 2016 ele teria solicitado e depois usado de
grave ameaça para coagir a Karolayne que era empregada da firma a votar no filho dele, Paulo Roberto Dalla Corte que é candidato a prefeito.
Testemunha: Sim. Ah…
Juiz: Basicamente são estes os fatos.
Testemunha: Eu posso falar?
Juiz: Especificamente sobre isso, o que a senhora tem a dizer?
Testemunha: O filho dele foi na minha casa, eu tava trabalhando, tava meu marido e minha filha em casa e ele fez um acordo com eles, isso o
seu Dari também sabe e pode perguntar.
Juiz: A senhora vai falar comigo aqui só.
Testemunha: Tá. Ele fez um acordo com ele…
Juiz: Com o Paulo Roberto.
Testemunha: É, com a filha e meu esposo e eu não estava no momento, eu trabalho ate as 6 horas da tarde e depois eu saio vender. Aí eles
fizeram um acordo com ele e eu disse que eu não concordava com o acordo, que o acordo era, ela, nós todos votar nele para ele manter ela
no emprego, eu não concordei porque eu não acho certo isso, voto não se compra, não se vende, cada um vota consciente em quem quer. Eu
disse, “Ó, vocês dois fiquem à vontade, tu trabalha lá se tu acha que é tua obrigação votar nele tudo bem, mas eu não voto.” Aí não contente
com isso começaram as desavenças por causa disso. Eu não concordei, e ele fez o acordo com meu marido que iam manter ela no emprego e
os dois votarem e ele não satisfeito queria o meu voto. Tanto é que se o senhor ouvir na gravação que tem o seu Dari com a Karolayne o
senhor vai ver que todo tempo ele cita, tua mãe é a culpada, a tua mãe é a culpada de te botar prá rua, a tua mãe… O tempo inteiro ele cita o
meu nome, eu sou culpada, por que que eu sou culpada? Por que eu não aceitei um acordo político?
Juiz: Ministério público.
Ministério público: A senhora era simpatizante da outra coligação do…
Testemunha: Não, eu não era simpatizante nem de um lado nem do outro.
Ministério público: Aham, a senhora participou de alguma caminhada, alguma coisa?
Testemunha: Não, eu especificamente eu vendo, a partir das 6 eu saio vender, então o meu carro tem sacolas, tem produtos, tem caixas de
calçados, tem mercadoria e ele me acusou de tá comprando voto, que eu fiquei sendo conhecida, se vocês ouvirem a gravação toda e verem
que eu fiquei conhecida como a mulher da mala preta, que eu comprei todos os votos na noite anterior a campanha do filho dele, isso não faz
sentido nenhum.
Ministério Público: Ah… A senhora não votou pro Paulinho?
Testemunha: Não, eu votei pro Baroni, que é o prefeito atual.
Ministério Público: A senhora participou alguma vez de bandeiraço, de caminhada (inaudível).
Testemunha: Não, eu simplesmente tenho clientes dos dois lados, tando do…
Ministério Público: Continua?
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Testemunha: Continuo, eu vivo disso.
Ministério Público: Tá. A sua filha, a Karolayne ela teve um período ali que ela ficou (inaudível) depressiva, angustiada?
Testemunha: Porque eles fizeram um acordo entre eles, decerto o … Eu até acho na minha opinião que o seu Dari não é tão culpado porque
ele agiu tudo mandado pelo filho que seria o candidato. Eu acho que ele só agiu a mando do filho dele, porque ele não teria motivo nenhum pra
coagir ela ou pra fazer o que fizeram com ela lá dentro.
Ministério Público: Vocês eram clientes do mercado?
Testemunha: Sim, anos e mais anos, a partir do momento, eu me afastei e nunca mais comprei nada lá.
Ministério Público: O prefeito (inaudível) também tinha um mercado?
Testemunha: Não, eu acho que é o irmão dele que tem o mercado.
Ministério Público: Ah… o irmão dele.
Ministério Público: Deixa eu fazer uma pergunta, o seu marido sabe desse…
Testemunha: Sabe, se precisar ele pode vim... porque eles fizeram um acordo com o filho dele…
Ministério Público: Ele se posicionou favorável a sua filha como é que foi?
Testemunha: Ele, ele… queria me convencer a ficar do lado dela pra ela não perder o emprego.
Ministério Público: Pelo que a senhora sabe ele votou no Paulinho?
Testemunha: Votou, ele e ela votaram.
Ministério Público: Ele conforme seu marido?
Testemunha: É. E daí pro dia seguinte da campanha o seu Dari chamou a minha filha dizendo que ele tinha um documento que provava que
ela não votou. Então eu não sei se realmente saiu um documento e eu não peguei esse documento.
Ministério Público: Tá, nada mais.
Juiz: Defesa.
Defesa: A, senhora ouviu a gravação?
Testemunha: Ouvi.
Defesa: A senhora mencionou… ouviu?
Testemunha: Ouvi.
Defesa: E menciona que a senhora é culpada, seu nome e fala de mala preta nessa gravação?
Testemunha: Menciona, inclusive a gente… Sim, inclusive o seu Dari se o senhor perguntar para seu cliente ele vai lhe dizer numa parte da
gravação, ele me pede assim pra minha filha, “ A tua mãe é vacinada?” eu não sei se ele quis me chamar ou de…
Juiz: Dona Nilce, só pra a gente esclarecer, a pergunta do doutor é a seguinte, na gravação consta essa expressão mala preta?
Testemunha: Sim, consta.
Defesa: Consta também que a senhora é vacinada?
Testemunha: É, eu não sei se ele quis me chamar de cadela ou se eu era de repente filiada em algum partido, eu não entendi a pergunta dele,
mas ele pode esclarecer.
Defesa: E… a senhora… Quantas conversas houve entre Karolayne e Paulinho ou Dari, eu digo assim, que foram gravadas.
Testemunha: eu acho que só essa porque ela sabia, ele tinha ameaçado ela em botar ela prá rua, ela gravou porque sabia o que tava
acontecendo, e já fazia dias que eles tavam pressionando ela…
Defesa: Só gravou uma conversa?
Testemunha: Só uma conversa.
Defesa: E a senhora ouviu toda essa conversa?
Testemunha: Ouvi toda essa conversa.
Defesa: Ah… Fala inclusive que a senhora era vacinada ou alguma coisa assim?
Testemunha: Pois é, pergunta pro seu cliente porque eu não sei o que quer dizer isso.
Defesa: Não, tô perguntando prá senhora, porque a senhora que está sendo interrogada aqui.
Testemunha: Sim, sim, aham.
Defesa: Tá. Ah… depois das eleições municipais de 2016, 2017,2018 até 2019, 2019 acho que não, a Karolayne trabalhou em algum cargo
comissionado na prefeitura do atual prefeito? Que venceu as eleições?
Testemunha: Olha, ela pegou um estágio que ela é advogada… ela tá fazendo direito e ela pegou um estagio lá, ela trabalhou acho que por
um ano e pouco e daí ela saiu de lá e foi pra um estágio no fórum, ela faz Direito.
Defesa: Não sabe se esse cargo é comissionado, é cargo…
Testemunha: É estágio, é CIEE.
Defesa: CIEE. A senhora sabe porque ela demorou mais ou menos um mês, entre a gravação essa que ela menciona e pra bater na porta do
Ministério Público pra fazer a denúncia, o que que aconteceu?
Testemunha: Não, ela não demorou, um dia seguinte que ela foi dispensada ela já foi procurar o promotor e essa… não foi ela que fez, deve
ter sido um promotor, alguém, ela só foi pro ministério do trabalho dela.
Defesa: Tá. A senhora mencionou antes, não sei até se não foi a pergunta do doutor promotor, que ela teve depressão…
Testemunha: Sim.
Defesa: Ela deve depressão em que época mais ou menos?
Testemunha: Logo depois que eles começaram a perseguir ela, e… ela ia comprar merenda lá pro lanche dela, não queriam atender ela, se
negavam de atender ela…
Defesa: Nossa… Essa época foi mais…
Testemunha: Inclusive teve um cabo eleitoral do senhor Paulo Roberto que ameaçou ela na porta e disse que a próxima ia ser ela a ir prá rua.
Defesa: Tá, mas a depressão dela, depressão…
Testemunha: Veio dali.
Defesa: Veio dali?
Testemunha: Veio dali porque tavam perseguindo ela dentro do mercado…
Defesa: Tá, a senhora lembra mais ou menos a época? Eu vou até tentar te ajudar, ah…
Testemunha: Não, o senhor não precisa me ajudar, foi, foi uma semana ou duas depois das eleições.
Defesa: Uma semana ou duas depois das eleições?
Testemunha: É, que ele… chamaram ela um dia depois das eleições.
Defesa: E essa, essa depressão dela deixou ela, por exemplo sem poder ir trabalhar? Meio triste em casa? Acamada, não sei…
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Testemunha: Não, ela não foi trabalhar, ela… o Doutor deu 15 dias pra ela tomar medicamento e ela ficou em casa.
Defesa: Ficou em casa, chegou a sair?
Testemunha: Sim, porque ela tava com depressão do emprego e não da vida social dela.
Defesa: Ah.. tá. Doutor, poderia mostrar umas fotos do facebook, vê se ela reconhece a filha dela ali.
Juiz: Lembra quais são as folhas doutor?
Defesa: Logo depois da defesa.
Juiz: A senhora pode levantar aqui dona Nilce.
Testemunha: Sim.
Juiz: Folhas 2 até folhas… Não, 102 a 111, ou 110, 102 a 110, a senhora pode folhar ali.
Defesa: Identifica a filha nessas fotografias?
Testemunha: Sim, identifico. Porque ela tem vida social, a vida social dela não tava perseguindo ela, estavam perseguindo dentro do mercado.
Juiz: A senhora só olha as fotos por enquanto e depois a gente segue.
Testemunha: Nessa foto aqui ela deveria ter uns 16 anos.
Defesa: (inaudível) tem a data das postagens.
Ministério público: A folha que ela falou dos 16 anos…
Juiz: Olha a 107.
Testemunha: Essa aqui deve ter sido na Feicat, não, na feira aqui em Ijuí.
Juiz: A senhora pode sentar.
Defesa: A senhora sabe se a Karolayne conversou sobre esse assunto, quando eu falo desse assunto é, a gravação da conversa, despedida
da empresa Nebel e até denúncia no Ministério Público, se ela conversou com alguém do partido 12, depois que ela foi despedida, depois que
ela foi despedida ou até quando estava trabalhando agora em 2017, 2018 sabe se ela conversou com alguém sobre esse assunto?
Testemunha: Não, que eu saiba não. Se ela conversou ela vai lhe dizer.
Defesa: Tá, ah… Já confirmou que não fez campanha eleitoral, só pra confirmar pro Baroninho, é isso?
Testemunha: Não, não.
Defesa: Não fez.
Testemunha: Não, não fiz campanha eleitoral.
Defesa: Não saiu?
Testemunha: Não, é obvio que eu sai, eu convivo com os dois partidos, eu vendo, eu trabalho.
Defesa: Mas não fez campanha?
Testemunha: Não, não fiz campanha.
Defesa: Tá, nada mais doutor.
Juiz: Nada mais
Depoimento do Informante Fernando Franco
Juiz: Nome completo do senhor?
Testemunha: Fernando Franco
Juiz: Brasileiro?
Testemunha: Sim.
Juiz: Estado civil?
Testemunha: Casado.
Juiz: Idade?
Testemunha: 36.
Juiz: Profissão?
Testemunha: Contador.
Juiz: Endereço?
Testemunha: Rua São João, nr. 56 ,bairro Santa Rosa, Catuípe.
Juiz: Senhor Fernando, o senhor tem alguma relação de amizade íntima, inimizade parentesco com Dari Dalla Corte?
Testemunha: Sou funcionário dele.
Juiz: O senhor é funcionário dele, não presta compromisso por esta razão. Ele é acusado nesta ação de ter solicitado e depois usado de grave
ameaça contra a Karolayne para coagir ela a votar pra Paulo Roberto Dalla Corte, filho dele da eleição de 2016. Resumidamente essa é a
denúncia que paira contra ele. O senhor de alguma forma tomou conhecimento destes fatos? O que o senhor sabe dizer sobre eles?
Testemunha: Nunca ouvi falar.
Juiz: Nunca ouviu falar?
Testemunha: Não
Juiz: Pela defesa.
Defesa: Ah… ele sabe me dizer se existem outros sócios na empresa Nedel ou são quantos mais ou menos?
Testemunha: Sim, existem mais 6 sócios, além do seu Dari.
Defesa: O seu Dari é um majoritário?
Testemunha: Um dos.
Defesa: Um dos… ah… Ele... o senhor trabalha num RH da empresa? Num departamento pessoal?
Testemunha: Exato, isso.
Defesa: Ta. Ah… o senhor sabe me dizer se o seu Dari ele tem poder sozinho pra demitir algum funcionário? Ou tem que passar por…
Testemunha: Sozinho não porque são sócios né e tem que passar por departamentos, segmentos da empresa que é analisado pra ver se é
possível (inaudível) ou não né, mas sozinho não né.
Defesa: O senhor trabalhou na mesma época da Karolayne?
Testemunha: Sim, fui colega dela.
Defesa: Ta. Ela trabalhou no mesmo setor, a Karolayne, mesmo setor que o… senhor Dari?
Testemunha: Não.
Defesa: Qual era o setor dela e qual era o setor dele.
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Testemunha: O seu Dari eu sei que… pelos anos que ele trabalha lá e, pelo menos, também pelos anos que estou lá, ele faz a parte do
comércio, faz a parte comercial, a conta de grãos, de venda de grãos, soja, essas coisas, administrativo, e ela trabalhava junto com um colega
dela no financeiro.
Defesa: Tá.
Testemunha: Recebia conta de luz, de água, essas coisas.
Defesa: O senhor, eu não sei se foi perguntado isso, a quanto tempo o senhor tem de empresa? Quanto tempo trabalha lá?
Testemunha: Desde 2003.
Defesa: Desde 2003…
Testemunha: É, 16 anos.
Defesa: O senhor não exerce nenhum cargo de chefia, confiança lá, não é gerente do mercado?
Testemunha: Não, não.
Defesa: Tá. Ah… nessa campanha eleitoral de 2016 pra prefeito, na qual Paulinho, filho do seu Dari concorreu, o senhor viu o seu Dari pedindo
voto para algum funcionário? Ou algum cliente…
Testemunha: Não.
Defesa: Não viu pedindo voto?
Testemunha: Não.
Defesa: Ah… alguma vez o senhor já ouviu ele dizer a seguinte frase pra algum funcionário ou algum cliente, funcionário basicamente, “Vocês
tem obrigação de votar e fazer campanha para meu filho por causa do emprego que eu estou dando” Alguma frase desse tipo ou parecida? Ele
disse para algum funcionário?
Testemunha: Que eu me lembre eu nunca vi.
Defesa: Ele questionou seu voto alguma vez?
Testemunha: Nunca.
Defesa: Nunca?
Testemunha: Nunca.
Defesa: Nunca quis saber seu voto?
Testemunha: Nunca.
Defesa: Algum outro funcionário reclamou a não ser a Karolayne, que foi questionado voto?
Testemunha: Eu nunca vi, nunca vi sabe… reclamação, pelo menos eu nunca vi.
Defesa: Tá. Pergunto especificamente, ele ameaçou algum funcionário de perda do emprego? De despedida? Em razão de voto? Em razão de
opção politica?
Testemunha: Não, eu nunca vi, eu nunca presenciei nada desse fato.
Defesa: Nem só nessa última eleição de 2016 nem nas anteriores?
Testemunha: Não. Nem nas anteriores.
Defesa: E teve uma eleição dessas que a esposa do seu Dari concorreu a prefeito, prefeita?
Testemunha: Teve, teve se não me engano foi na retrasada, 2000 e…
Defesa: 2012
Testemunha: 2012, isso. 2012.
Defesa: Ela concorreu a prefeita?
Testemunha: Ela concorreu.
Defesa: Perdeu? Perdeu a eleição?
Testemunha: Sim, perdeu.
Defesa: E nessa época o senhor já trabalhava lá...
Testemunha: Sim, trabalhava lá.
Defesa: E nunca ouviu falar de… algum assédio? Por voto.
Testemunha: Não
Defesa: Ela também, a Marli, ela também foi candidata, foi candidata e foi eleita a vereadora. Sabe disso?
Testemunha: Sim eu sei, só não me lembro se eu tava na empresa ainda, faz… faz anos isso, como é cidade pequena eu lembro, eu sei, mas
eu não me lembro se ela exerceu quando eu tava lá… De repente pode ter exercido, isso eu não sei te responde, não sei se ela era vereadora
na época que eu tava la em 2003… eu tinha 19 anos.
Defesa: E foi anterior a 2012 que ela foi...?
Testemunha: Deveria ser, mas eu não me lembrava se ela foi vereadora…
Defesa; E sabe… se o senhor Dari ou o próprio Paulinho ou algum outro sócio da empresa ou até um preposto assediou algum funcionário
pedindo voto ou querendo questionar voto, opção politica?
Testemunha: Não, nunca…
Defesa: Ah… Vocês tem lá… lá na empresa é normal as pessoas falarem de política em quem vai votar ou até na última eleição por exemplo,
ou pra Bolsonaro ou pra Haddad é normal mencionar isso? As pessoas comentam?
Testemunha: É, as vezes é comentado, as vezes é, não com muita frequência mas as vezes… As vezes é o assunto do momento…. Futebol
ou alguma coisa.
Defesa: Sim… tá. Ah… O senhor sabe o motivo pelo qual a Karolayne foi despedida?
Testemunha: Não.
Defesa: Não sabe?
Testemunha: Não, o motivo não.
Defesa: Ta. O senhor conhece Cesar Antonio Dalla Corte?
Defesa: Cesar Antonio Dalla Corte.
Testemunha: Sim, conheço.
Defesa: Ele é parente de sobrenome de Dari?
Testemunha: Eu acredito que sim, acho que é… Não sei se é primo não sei bem dizer o grau de parentesco, mas eu sei que são parentes.
Defesa: Tá.
Testemunha: Não sei o grau se é primo, sobrinho, tio…
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Defesa: O que que ele é da empresa Nedel? Ele é empregado? Ele é algum parceiro comercial? Ele é algum cliente comum? O que que ele é
da empresa Nedel?
Testemunha: Ele é um… eu não atendo la na parte comercial, eu faço mais a parte contábil lá então, eu fico meio fechado num… eu não sei
muito… eu sei que ele é um, ele é um dos digamos assim… um cliente, um bom cliente. Que gasta bastante e tal…
Defesa: Ele tem… Vou ajudar então. Ele tem um mercado no interior...
Testemunha: É, isso.
Defesa: Dai ele compra em grandes quantidades?
Testemunha: Exato.
Defesa: Tá.
Juiz: Dr. Não ajuda a testemunha tá? Por favor.
Defesa: Tá. Ah… Sabe se ele concorreu alguma vez a algum cargo político? Prefeito, vereador, não sei, vice…
Testemunha: Teve na última eleição agora, eu sei que ele concorreu a vereador.
Defesa: Na última?
Testemunha: Na última.
Defesa: Tá. e.. e ele… Pro partido… Qual partido? Contrário, adversário?
Testemunha: Era PDT.
Defesa: PDT, partido adversário.
Testemunha: Adversário.
Defesa: E ele… E ele… Compareceu na empresa normalmente?
Testemunha: Eu via ele as vezes
Defesa: Sabe se ele chegou por lá distribuir santinho, chegou com a camiseta, não sei… Algum adesivo, alguma coisa?
Testemunha: Eu não vi, não vi… Mas ele… Eu via ele, nessas épocas eu cheguei ver ele lá, comprando…
Defesa: Sabe se ele sofreu algum tipo de descriminação, ameaça por ser do partido oposto?
Testemunha: Eu nunca vi, não.
Defesa: Ta. José Luiz Dalsochio conhece? Com apelido Zeca?
Testemunha: É meu colega.
Defesa: Seu colega. Ele trabalha na empresa Nedel?
Testemunha: Sim.
Defesa: Há quanto tempo?
Testemunha: Ah… Mais velho que eu, deve ter uns… mais de 30 anos, eu acredito.
Defesa: Mais de 30 anos que ele trabalha lá?
Testemunha: lá na Nedel.
Defesa: E… Nessa eleição de 2016 ele concorreu a algum cargo?
Testemunha: 2016 não, na anterior.
Defesa: Na anterior.
Testemunha: Na anterior
Defesa: 2012?
Testemunha: 2012, 2012 ele concorreu, 2016 não.
Defesa: Ele concorreu a qual cargo?
Testemunha: Ele concorreu pra vice-prefeito.
Defesa: Então 2012 ele concorreu pra vice-prefeito?
Testemunha: Isso.
Defesa: E nessa de 2012 a esposa do seu Dari concorreu?
Testemunha: Concorreu a prefeita.
Defesa: Pela coligação?
Testemunha: Contrária.
Defesa: Contrária?
Testemunha: Contrária.
Defesa: E houve normalidade na empresa?
Testemunha: Sim
Defesa: Ele inclusive foi vencedor?
Testemunha: Foi, a coligação, a chapa dele venceu da dona Marli.
Defesa: Então dá pra dizer que a eleição de 2016, o vice-prefeito trabalhava na empresa Nedel?
Testemunha: 12.
Defesa: É, isso… Não, na eleição de 2016, porque em 2016 ele inclusive…
Testemunha: É, ele ainda exercia o cargo, desculpe.
Defesa: Isso. 2012 ele ganhou e aí na eleição de 2016 o vice-prefeito...
Testemunha: Ele exercia também o cargo.
Defesa: E trabalhava na Nedel.
Testemunha: Trabalha ainda
Defesa: Trabalha ainda?
Testemunha: Sim
Defesa: E ele nunca sofreu nenhum tipo de assédio, ameaça?
Testemunha: Não, nunca.
Defesa: Quantos anos de empresa ele tem?
Testemunha: Uns 30.
Defesa: 30. Partido dele era o…
Testemunha: Ele é PT.
Defesa: PT?
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Testemunha: PT
Defesa: PT.
Testemunha: PT e PDT era a coligação.
Defesa: Tá. Luiz Alberto Posani, o senhor conhece?
Testemunha: Sim, o meu colega também.
Defesa: Seu colega também, ele trabalhou na empresa Nedel em 2016?
Testemunha: Ele trabalha lá ainda.
Defesa: Trabalha lá ainda?
Testemunha: Sim.
Defesa: Tá. E esse… esse… é um funcionário, qual é o cargo dele?
Testemunha: O Beto é motorista.
Defesa: Motorista. Ele participou de alguma… concorreu a algum cargo? Em 2016.
Testemunha: Não.
Defesa: Ele só... Sabe me dizer se ele manifestava abertamente a opção de política dele? Na empresa.
Testemunha: Sim, ele tinha… ele tinha… ele tem o partido dele, é brizolista né, PDT, sempre foi.
Defesa: Ele manifestava abertamente lá?
Testemunha: Sim
Defesa: Inclusive nessa última eleição de 2016?
Testemunha: Também.
Defesa: Sabe se ele chegou colocar algum adesivo no caminhão ou alguma coisa assim?
Testemunha: Adesivo… Eu não vi, eu não sei responder essa questão. Não vi se ele chegou colocar, eu sei que ele votou e ele era do partido
desse… do PDT, sempre foi, como é colorado, eu sou gremista, mas ele sempre assumiu (inaudível).
Defesa: Ta. E quanto tempo ele tem de empresa? Não sei se perguntei isso.
Testemunha: 16 anos
Defesa: 16 anos?
Testemunha: 16 anos ele tem.
Defesa: Sabe me dizer se ele sofreu alguma descriminação...
Testemunha: Ele ou eu?
Defesa: Não, ele, ele, o Luis Alberto Posani.
Testemunha: Ele deve ter… Ah. Eu não lembro assim de cabeça mas deve ter mais… deve ter uns 25 anos de empresa.
Defesa: 25 anos de empresa…
Testemunha: É.
Defesa: Sempre PDT?
Testemunha: Desde que eu entrei…
Juiz: Dr. se puder ser mais objetivo um pouco.
Defesa: E sofreu algum tipo de… discriminação, ameaça por ser de partido oposto alguma vez?
Testemunha: Não, eu nunca vi.
Defesa: Nada mais dr.
Juiz: Ministério público?
Ministério Público: Franco né?
Testemunha: Fernando Franco.
Ministério Público: Dá uma olhadinha na fl. 80 por gentileza.
Ministério Público: É a assinatura do acusado? Aqui onde eu tô mostrando.
Testemunha: Sim, é essa aqui, sim.
Ministério Público: São 3 assinaturas vamos dizer… é uma assinatura só?
Testemunha: É uma assinatura só.
Ministério Público: Adalberto (inaudível) o que é dele?
Testemunha: Adalberto?
Ministério Público: É.
Testemunha: É… um dos sócios. Adalberto (inaudível) é um dos sócios.
Ministério Público: (inaudível) Dalla Corte?
Testemunha: (inaudível) Dalla Corte.
Ministério Público: E o Aloísio (inaudível) Nedel?
Testemunha: Também é sócio.
Ministério Público: Que que é dele?
Testemunha: Acho que é cunhado.
Ministério Público: O Dirceu?
Testemunha: O Dirceu é irmão.
Ministério Público: Irmão. O Edson Padorim?
Testemunha: O Edison é sobrinho.
Ministério Público: Bruno (inaudível) é o que do Adalberto?
Testemunha: Acho que é irmão.
Ministério Público: E a Ana Eli Nedel?
Testemunha: Ana Eli Nedel… ela é mãe do Edson Padorim. Ela é cunhada… se eu não tô enganado...
Ministério Público: Nada mais.
Depoimento do Informante Anderson Pianesso
Juiz: Nome completo do senhor?
Testemunha: Anderson Pianesso
Juiz: Brasileiro?
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Testemunha: Sim.
Juiz: Estado civil?
Testemunha: Casado.
Juiz: Idade?
Testemunha: É… 49.
Juiz: Profissão?
Testemunha: Açougueiro.
Juiz: Endereço?
Testemunha: Travessa Ceará 77, Bairro Neves.
Juiz: O senhor tem alguma relação de amizade íntima, inimizade, parentesco com Dari Dalla Corte?
Testemunha: Não, eu sou funcionário dele.
Juiz: O senhor é funcionário dele na empresa Nedel DallaCorte Companhia Ltda.
Testemunha: Isto.
Juiz: Certo. Não presta compromisso por essa razão. O senhor é funcionário desde quando?
Testemunha: Faz em torno de 32 anos
Juiz: É… essa acusação que tem contra ele por este processo é de que seria de solicitação e uso de grave ameça para coagir a KAROLAYNE
DE LIMA POERSCH a votar no filho dele, Paulo Roberto Dalla Corte nas eleições de 2016. O senhor tomou conhecimento de algum desses
fatos? O que o senhor tem a dizer?
Testemunha: Não, não… sobre estes fatos não… não sei nada.
Juiz: Pela defesa.
Defesa: O senhor trabalha 32 anos na empresa?
Testemunha: Sim
Defesa: Tá. Ah… nessas eleições de 2016, municipais, o senhor viu o senhor Dari pedindo voto, questionando voto para alguém, para algum
funcionário?
Testemunha: Não.
Defesa: Não?
Testemunha: Não.
Defesa: Mas assim, sabe dizer se os funcionários falavam entre si ou até com os patrões sobre voto? Era normal?
Testemunha: Sim, é normal. Comentavam assim, sobre eleição né.
Defesa: O senhor sabe se alguma vez ele, ele… ameaçou algum funcionário de perda de emprego e despedida por causa de política?
Testemunha: Não, nunca.
Defesa: Não. Ah… O senhor ficou sabendo o motivo da despedida da Karolayne?
Testemunha: Não porque eu trabalho em outro setor, assim né… dai não… Eu trabalho mais nos fundos, dai la na frente eu não sei muito do
que acontece.
Defesa: Tá. O senhor conhece César Antônio Dallacorte?
Testemunha: Sim.
Defesa: O que que ele é la? Qual a relação que ele tem com a empresa Nedel?
Testemunha: Ele faz compras no mercado lá.
Defesa: Ta, sabe se ele manifesta publicamente lá no mercado alguma opção partidária politica?
Testemunha: Sim, ele é do… do outro partido, ele é do PDT…
Defesa: Tá.
Testemunha: Ele vai lá, ia né, porque ele foi candidato, até com emblemas dele, de que ele era candidato.
Defesa: Sim, e ele era o que do seu Dari?
Testemunha: Primo, parece que é primo.
Defesa: O senhor disse que ele compareceu na empresa com emblema?
Testemunha: Sim
Defesa: Emblema é o que? Uma camiseta? Ou adesivo...
Testemunha: Não, mais é o… como é que é… o distintivo aquele, da foto dele assim, do partido dele...
Defesa: Na época das eleições?
Testemunha: Na época das eleições.
Defesa: Isso nessa última eleição de 2016, vou falar..., quando falo em última, a de 2016, pra prefeito.
Testemunha: A municipal.
Defesa: Isso, a municipal.
Testemunha: Sim, sim, ele sempre… ele é cliente nosso faz tempo, ele vai lá, tem um minimercado e vai lá, normal assim, com distintivo…
Defesa: E ele alguma vez sofreu algum tipo de discriminação ou ameaça por portar um distintivo do...
Testemunha: Não, não... nunca
Defesa: Mas empregado ele não é?
Testemunha: Não, ele foi empregado antigamente.
Defesa: Antigamente…
Testemunha: É, 20 anos atrás ou mais.
Defesa: 20 anos atrás… Tá. O senhor conhece José Luiz Dalsochio?
Testemunha: Sim.
Defesa: E, esses… esse… é empregado da firma?
Testemunha: Esse é empregado da firma.
Defesa: Quanto tempo ele tem de casa la? Quanto tempo ele tem?
Testemunha: Ah… ele tem aproximadamente uns 40 anos de firma.
Defesa: 40 anos de firma… E o senhor sabe se ele concorreu… Ele trabalha hoje?
Testemunha: Trabalha hoje.
Defesa: Trabalhava em 2016?
Testemunha: Sim, trabalhava. Ele sempre trabalhou na firma.
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Defesa: Tá, e ele… ele chegou a concorreu a algum cargo político? Nessa época que ele trabalhou?
Testemunha: Sim, ele concorreu a primeiro vereador junto até com a mulher do seu Dari, só que por outro partido, que ele é PP.
Defesa: Quando senhor diz junto, é na mesma eleição?
Testemunha: Na mesma eleição.
Defesa: Não é na mesma coligação?
Testemunha: Não, ele era de outro partido, do outro lado.
Defesa: Tá.
Testemunha: E daí ele concorreu…
Defesa: Lembra-se o ano em que houve essa disputa?
Testemunha: Foi na… não nessa … foi 2008, realmente ali, quem daí na outra ele foi candidato a vice-prefeito…
Defesa: Ah, tá.
Testemunha: Quando a mulher do Dari foi candidata a prefeita.
Defesa: Então teve determinado ano lá na empresa que, que a esposa do seu Dari concorria a prefeita por uma coligação e ele…
Juiz: Dr. tá explicado já, não precisa repetir o que ele já disse.
Defesa: Ok. Sabe se ele sofreu algum tipo de discriminação ou ameaça?
Testemunha: Não, por isso tá até hoje na firma, trabalhando lá com nós.
Defesa: Tá, e o senhor conhece Luiz Alberto Posani? Beto?
Testemunha: Conheço.
Defesa: Trabalha lá?
Testemunha: Trabalha lá.
Defesa: Ele manifesta alguma opção política? Ele foi candidato, o que que ele…
Testemunha: Não, candidato ele nunca foi, mas sempre foi da… do outro lado que a gente diz né. Que até no caminhão dele, que o caminhão
é da própria firma, Nedel lá, ele chegou até botar emblema do… contra o Paulinho né…
Defesa: Sim, isso nessa última eleição?
Testemunha: Nessa última eleição
Defesa: Tá, ele… do… que partido?
Testemunha: P… do PDT.
Defesa: E ele é abertamente…
Testemunha: Abertamente, ele vai, chegou ir várias vezes com o… adesivo do vereador, do candidato a prefeito do outro lado.
Defesa: Na empresa?
Testemunha: Na empresa.
Defesa: Ele nunca sofreu nenhum tipo de discriminação? Ameaça…
Testemunha: Não, porque até hoje continua também trabalhando lá na firma.
Defesa: Continua trabalhando lá… Nessa… nas últimas eleições municipais de 2016, o senhor não viu nenhum tipo de assédio ou ameaça do
senhor Dari pra votar em candidato politico?
Testemunha: Não, não vi nada
Defesa: Nada mais.
Juiz: Ministério publico.
Ministério: Nada mais.
Depoimento da Testemunha Richard Guilherme Maciel
Juiz: Nome completo do senhor?
Testemunha: Richard Guilherme Maciel Kin.
Juiz: Brasileiro?
Testemunha: Sim.
Juiz: Estado civil?
Testemunha: Solteiro.
Juiz: Idade?
Testemunha: 22 anos.
Juiz: Profissão?
Testemunha: Técnico em suporte.
Juiz: Endereço?
Testemunha: Rua General Marques, número 431, bairro Silva.
Juiz: O senhor tem alguma relação de amizade íntima, inimizade ou parentesco com Dari Dalla Corte?
Testemunha: Não.
Juiz: Em relação a empresa Nedel Dalla Corte e Cia Ltda., o senhor tem alguma relação funcional com essa empresa?
Testemunha: Não mais, eu era. Sou ex funcionário.
Juiz: O senhor é ex funcionário. O senhor tem alguma demanda judicial contra essa empresa?
Testemunha: Não.
Juiz: Alguma ligação ainda que restou desse período?
Testemunha: Não.
Juiz: Não? O senhor presta compromisso de falar a verdade no que for perguntado, certo?
Testemunha: Sim.
Juiz: É uma denúncia feita pelo Ministério Público contra Dari Dalla Corte relativamente a fatos ocorridos no dia, nas eleições de outubro de
2016, eleição municipal de 2016, que segundo a denúncia ele teria solicitado e exigido... é solicitado e depois usado de grave ameaça para
coagir a Karolayne Lima Persich a votar no filho dele o Paulo Roberto. O senhor conhece alguma coisa desses fatos?
Testemunha: Eu ouvi falar da história, mas...
Juiz: O que o senhor sabe dizer a respeito?
Testemunha: Acredito que não se confirma, porque...
Juiz: Não, o que o senhor ouviu?
Testemunha: Que realmente ela acusou isto, e seria isso.
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Juiz: Pela defesa?
Defesa: De quando a quando o senhor trabalhou na empresa Nedel?… não sei.. se eu peguei aqui.
Testemunha: De 2015 à 2018.
Defesa: Pegou essa eleição municipal de 2016 então?
Testemunha: Sim.
Defesa: Trabalhou com a Karolayne, essa que foi mencionada?
Testemunha: Sim.
Defesa: Ta. Nessa época da eleição de 2016, municipal, o senhor viu o senhor Dari pedindo voto, questionando sobre voto, indagando algum
funcionário da empresa Nedel?
Testemunha: Não. Em momento nenhum.
Defesa: Diretamente pro senhor ele nunca perguntou?
Testemunha: Nunca.
Defesa: Nunca.. Sabe se ele ameaçou.. Ouviu ele fazendo alguma ameaça à alguém relacionado a perda de emprego, despedida em relação
a voto, opção política?
Testemunha: Não.
Defesa: Não? Nada parecido?
Testemunha: Não.
Defesa: Nessa campanha eleitoral de 2016 ouve algum tipo de assédio em funcionários pra votar em determinado candidato?
Testemunha: Não. Comigo não. E não que eu tenha presenciado também.
Defesa: Tá. Quando a Karolayne foi despedida, tu trabalhava lá?
Testemunha: Sim.
Defesa: Tá. Tu trabalhava próximo a ela? Conhecia ela?
Testemunha: Sim, era no mesmo setor.
Defesa: Tu sabe o motivo pelo qual ela foi despedida? O que foi comentado?
Testemunha: Foi comentado a princípio que seria pelo mau atendimento aos clientes.
Defesa: Foi comentado por quem? Por colegas de vocês? Por ela própria?
Testemunha: Foi comentado entre os colegas e até alguns clientes eu presenciei eles reclamando.
Defesa: Ah o senhor, o senhor presenciou algum cliente reclamando?
Testemunha: Sim porque eu trabalhava próximo a ela, então geralmente eu escutava.
Defesa: Tá. Sabe se entre os colegas tinha algum descontentamento em relação a ela também? Entre os colegas, não clientes.
Testemunha: Não explícito, mas alguma coisinha sempre tem.
Defesa: Tá. O senhor conhece Cézar Antônio Dalla Corte? Sabe quem é?
Testemunha: Sim sim.
Defesa: Ele é parente do…?
Testemunha: Sim. O grau de parentesco eu não me lembro, mas sei que é parente sim.
Defesa: Ele mantinha alguma relação com o mercado? Ele era empregado…? Ele era?
Testemunha: Não empregado não, ele era cliente.
Defesa: Cliente. E ele manifestava opção politica lá no mercado abertamente dele?
Testemunha: Sim, até o Seu Cézar concorreu na coligação contrária nessa mesma eleição.
Defesa: Nessa eleição?
Testemunha: Sim.
Defesa: Ele concorreu a que nessa eleição de 2016?
Testemunha: A vereador.
Defesa: Pelo partido contrário?
Testemunha: Coligação contrária, não sei se era partido contrário.
Defesa: Tá, perfeito. E ele comparecia na empresa pra, pra.. até fazer campanha sei lá, com santinho, camiseta, adesivo, não sei? Chegou a
ver?
Testemunha: Sim, com adesivo do número dele, ele ia sim.
Defesa: Ele ia.. Mas não distribuiu santinho?
Testemunha: Não.
Defesa: Tá. E ele sofreu algum tipo de discriminação, ameaça por ir lá com…?
Testemunha: Não que eu tenha presenciado.
Defesa: Conhece, conheceu o Zeca que é José Luis Dalsoquio conhecido como Zeca?
Testemunha: Sim era meu colega.
Defesa: Ele trabalha na empresa Nedel?
Testemunha: Acredito que sim, quando eu sai ele ainda trabalhava.
Defesa: Trabalhava nessa época?
Testemunha: Sim.
Defesa: Ele concorreu a algum cargo político? Nessa de 2016, ou antes ou depois, não sei.
Testemunha: Nessa de 2016 não, mas nas anteriores eu sei que sim.
Defesa: O que ele concorreu nas anteriores?
Testemunha: Acredito que a vereador, e já foi vice-prefeito do município.
Defesa: Tá. Não lembra a eleição?
Testemunha: Não, isso não.
Defesa: E.. Mas que partido que ele era, era o mesmo partido do…?
Testemunha: Acredito que seja da coligação contrária.
Defesa: Da contrária?
Testemunha: Sim.
Defesa: José Luis Dalsoquio o nome dele?
Testemunha: Isso, José Luis.
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Defesa: Ele não sofreu, ele trabalha até lá… o senhor não sabe se ele trabalha hoje lá?
Testemunha: É eu não mantive mais contato com ele, mas quando eu sai ele tava lá, acredito que deve tá até hoje.
Defesa: Ele não sofreu nenhum tipo de discriminação, ameaça por opção política?
Testemunha: Não.
Defesa: Conheceu ou conhece Luiz Alberto Possani?
Testemunha: Sim.
Defesa: Filho do Beto?
Testemunha: Sim.
Defesa: Ele trabalhava ou trabalha na empresa Nedel?
Testemunha: Sim. Trabalha...
Defesa: Trabalhou nessa época?
Testemunha: Sim. É motorista da empresa.
Defesa: Motorista. E ele abertamente manifestava a opção dele política na empresa? Todo mundo sabia pra quem ele ia votar?
Testemunha: Sim, sim.
Defesa: E ele era adversário político do…?
Testemunha: É ele sempre foi da coligação contrária que inclusive é a mesma do Zeca.
Defesa: Tá, mas abertamente ele falava de política?
Testemunha: Sim até os dois conversavam junto do partido deles.
Defesa: Sem sofrer nenhum tipo de discriminação pelos empregadores?
Testemunha: Não, jamais. Até nós conversava com eles.
Defesa: Sobre política normalmente?
Testemunha: Sobre política normal.
Defesa: Nada mais.
Juiz: Ministério Público?
Ministério Público: Nada mais.
Depoimento do Réu Dari Dalla Corte
Juiz: Nome completo do senhor?
Réu: Dari Dalacorte.
Juiz: Brasileiro?
Réu: Brasileiro.
Juiz: Estado civil do senhor?
Réu: Casado.
Juiz: Idade?
Réu: 65 anos.
Juiz: Profissão?
Réu: Comerciante.
Juiz: Endereço?
Réu: Rua José Possobom, 313.
Juiz: Seu grau de instrução seu Dari?
Réu: Tenho, como é que é…faculdade assim é… como é que se chama… segundo grau completo.
Juiz: O senhor tem advogado?
Réu: Advogado?
Juiz: Sim, advogado constituído, o senhor pode declinar o nome?
Réu: Sim, o nome dele é Gustavo.
Juiz: O Dr. Gustavo que tá presente na audiência.
Réu: Isso.
Juiz: Certo, o senhor tem direito permanecer em silêncio se assim preferir. De qualquer forma o senhor é acusado aqui, vou ler resumidamente
a denúncia pro senhor, o senhor é acusado de ter então, datas e horários não suficientemente especificados, mas na campanha eleitoral do
ano de 2016 nas dependências da empresa Nedel Dalacorte Companhia Ltda, na travessa Eufrázio Rolim, 69, Catuípe. O senhor teria
solicitado e depois usado de grave ameaça para coagir sua empregada, eleitora KAROLAYNE DE LIMA POERSCH, vítima, a votar no Paulo
Roberto Dallacorte, seu filho, no pleito que ocorreu em 2 de outubro de 2016. Além disso, consta aqui também que em diversas ocasiões o
senhor teria solicitado a vítima que ela convencesse sua mãe, simpatizava com a outra coligação, 12, a votar no seu filho Paulo Roberto
ameaçando com a perda de seu emprego na empresa Nedel Dalacorte Companhia Ltda se assim não procedesse, dizendo: “vocês tem a
obrigação de votar e fazer campanha para meu filho por causa do emprego que eu estou dando.” O que o senhor diz a respeito disso?
Réu: Jamais, nunca coagi ninguém, nunca coagi ninguém pra votar, nem ela e nem um funcionário, outro, nunca coagi. Sempre fiz da minha
vida uma democracia e no exercício da função, porque a gente... é uma cidade pequena né, conhece muita gente e dentro, lá mesmo da
empresa, se conversavam porque eu não vou negar, meu filho era jovem, ele concorreu a prefeito, concorreu a prefeito e inclusive nem era
político, ele se filiou dias antes da eleição, e… ele concorreu a prefeito, então eu sempre lá, dentro do próprio estabelecimento, de cliente, de
funcionário, sempre me, me... pediam e me diziam: “o Dari, eu vou apoiar teu filho, eu vou apoiar teu filho, Dari eu vou votar no teu filho.”. Mas
nunca partiu de mim pedir voto lá dentro e nem também obrigar nenhum funcionário, nenhum funcionário a votar no Paulinho, desde que o
voto, o senhor sabe, qualquer um sabe, que o voto é secreto e eu nem teria como fiscalizar o voto, entendeu? E eu nem faria isto jamais, isso
é de muito tempo, o que nós lá a empresa que eu trabalho, que eu trabalho em um setor, eu sempre fui, preservo a democracia.
Juiz: Ministério Publico?
Ministério Publico: Nada
Juiz: Pela defesa?
Defesa: O senhor ouviu toda a gravação da conversa que embasa, ouviu ou leu a transcrição?
Réu: Ouvi.
Defesa: Tá, ok.
Réu: Ok.
Defesa: Ta, ah.. Em determinado momento ela fala assim, a sua fala até, tá? Ah.. Eu vou abrir aspas, “Eu também tenho dentro da minha
família os extremos” essa é sua fala “que é minha mulher e meus filhos que sou apaixonado e não sou apaixonado por política, sou
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apaixonado pela pessoa, mas tu me prometeu”, foi ela que prometeu voto pro senhor? “Mas tu me prometeu..” Foi ela que disse, que ia votar
no... ?
Réu: Foi o seguinte ó, ela, todos os funcionários, pelo Paulinho ser jovem, Paulinho, desculpe, é o apelido dele, mas é Paulo Roberto
Dallacorte tá? Até inclusive ele dizia quando era criança popular (inaudível) ele dizia, é o caçula né, ele é jovem (inaudível) então todos
funcionários inclusive a Karol, também quero dizer, ela disse, “seu Dari”, porque ela não é do meu setor, tá?
Juiz: Karol é a Karolyne?
Réu: A Karolyne, isso Karol, chamavam de Karol, mas é Karolyne tá? Ela disse: “Seu Dari eu vou apoiar o seu filho, vou apoiar seu filho porque
ele é jovem, tem umas ideias novas e tenho certeza que eu quero dizer pro senhor que, que eu vou votar nele” eu digo até muito obrigado,
agradecendo, muito obrigado por votar ou apoiar ele: “e o meu pai também com certeza, acho que vai votar nele também” e ela me disse bem
assim, “A minha mãe eu não sei se vota, eu não sou responsável pelo voto dela, porque me parece que ela tá fazendo campanha pro, pro…
partido do 12” que é do PDT.
Defesa: Mas partiu dela dizer o voto?
Réu: Dela, dela, ela que me, não.., ela que me falou, mas não era só ela, diversos falavam ou chegavam pra mim: “seu Dari eu vou apoiar”,
outro dizia assim ó, dizia bem assim ó Dr., “Eu não vou votar no seu filho porque eu nunca votei fora do partido” que é no caso do Luiz Roberto
Posani que é conhecido na comunidade o cara mais ferrenho de política, é mais ferrenho assim que defenda o partido, ele é daqueles
vacinados, ele é do PDT, é filhado do PDT, ele dizia “Seu Dari...”, ele dizia pra mim, “Adoro o Paulinho mas não vou votar (inaudível)” Não!
Tudo bem, não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum. A democracia…
Defesa: Era natural os funcionários, alguns falarem que..
Réu: Não, na empresa, sempre nos corredores, não era só politica, era futebol, eu sou gremista, mas é colorado, é gremista, é religião, lá eu
tenho Católicos, tenho Evangélicos, tem de tudo, eu nunca sou radical, eu deixo sempre a liberdade, inclusive eu vou dizer, o senhor esta
dizendo, do José Luis Dalsocio, que eles chamam de “Zeca”. O Zeca foi vereador 3 mandados, 2 ou 3 mandados, juntamente contrário, ou pelo
PT, com a minha mulher, eu sempre falava pra eles, “Ó, vocês podem fazer politica onde quiser, mas tenham uma linha aqui dentro, se
respeitem! Isso que é importante, a liberdade é a coisa mais bonita e eles foram vereador e depois a minha mulher concorreu a prefeita e ele
concorreu a vice numa outra chapa, que é… a prefeita foi Ivete Burmann tá, ganharam da mulher, continuam trabalhando lá, ele tá a 40 anos
lá, quase 40 anos trabalhando, trabalha, o Luiz Roberto também é 30 e poucos anos que ele trabalha, vocês falaram e eu até vou aproveitar
até, o Cesar, eu vou dizer pros outros (inaudível) é meu primo irmão, é meu primo irmão, ele concorreu a vereador, ele tem uma parceria, qual
é a parceria, ele tem um mercadinho no interior e ele faz compra, ele tem a parceria… jamais... jamais, ele tem a democracia abertamente
dentro da empresa, ele fez o que ele queria, sempre.. eu sempre tento a manter... uma coisa.. uma liberdade dentro lá.
Defesa: Esse Cesar Antonio Dallacorte é seu primo irmão?
Réu: ele concorreu a vereador pelo PDT.
Defesa: Pelo partido oposto, pela coligação oposta. Todas as pessoas que nós citamos aqui antes e o senhor também acabou também
citando, que é o Luiz Alberto Dalscioco, o Antônio Dallacorte, não sei se o senhor mencionou, acho que o senhor não falou antes, mas vou te
perguntar, e o Luiz Alberto Possani, é o Beto?
Réu: É,é o Beto Posani, é o motorista.
Defesa: Tá, ele é motorista?
Réu: (inaudível)
Defesa: Ele até chegou adesivar o caminhão da empresa com...
Réu: Olha.. ele, ele, até adesivou, não o meu partido…
Defesa: Mas ele adesivou com o partido contrário?
Réu: Partido contrário.
Defesa: Também não teve nenhum tipo de discriminação?
Réu: Não.
Defesa: Todas as pessoas que eu estou citando aqui tem bastante tempo na empresa.
Réu: Tem, bastante.
Defesa: Estão trabalhando lá agora..
Réu: Quantos anos mais ou menos tem?
Réu: O José Luis Dalciochio que é o..., que foi vice hoje lá, não é mais, ele trabalha hà 40 anos quase e o Luiz Alberto quase 40, 30 e poucos
anos... e o Cesar ele (inaudível) há muitos anos, inclusive, ele morou comigo lá na casa da mãe e depois trabalhou na empresa 30 anos atrás,
saiu e colocou um mercadinho no interior e ele tem uma relação comercial que ele tem um mercadinho no interior, ele, ele... ainda continua até
hoje com as mesmas relações. Ele não foi eleito, ele não foi eleito, mas concorreu.
Defesa: Ah.. Falando da última eleição a presidente, foi polarizado no país o Haddad, o Bolsonaro, se comentava de politica la dentro? Normal
os funcionários... ?
Réu: Comentam, ainda mais nessa última ai que era Haddad ou era Bolsonaro, comentam, comentam… Eles falam né, comentam, comentam,
mas eu..
Defesa: Mas a empresa não tem nenhuma ingerência não... não se mete, não…
Réu: Não, nem entra em assunto, só passo, tô escutando e desenvolvo o meu setor porque eu sou mais da área de cereais e o setor
comercial, meu negócio é com cereais.
Defesa: Tá, e o senhor na época da despedida da Karolyne o senhor ficou sabendo do motivo de que ela foi despedida? Falando da Karolyne.
Réu: Não, na hora, quando ela saiu, eu não fiquei sabendo, mas depois eu fiquei sabendo tá?
Defesa: Qual foi o motivo que te deram depois?
Réu: Mas olha, o motivo de que tinha algum cliente, não sei se ela estava nervosa ou não ou porque problema, que tinha algum cliente que
não era bem atendido, que tinha algumas retaliações e o setor que é dela la, que é o setor financeiro, ela trabalhava no financeiro e cobranças
de contas.
Defesa? É o mesmo setor do senhor?
Réu: Não, é o setor do Guilherme lá, é do Guilherme. Ela tinha alguns problemas disse que deu algum problema de reclamação e por isso…
Defesa: E nessa despedida dela o senhor teve um papel importante? Foi o senhor que decidiu a despedida dela?
Réu: Não, de maneira alguma.
Defesa: Mas o senhor assinou o documento?
Réu: Não, eu vou explicar como é que funciona, tem o sócio que assina, é… nós somos em eu, meu irmão e o “coisa”, qualquer um,
assinamos a despedida, mas tem o setor do RH, que o rapaz la é bastante eficiente, então cada que é, cada setor tem um… não é chefe, é um
responsável, e o responsável por este setor de finanças é o Elemar Vanderlei Dallacorte, Elemar Vanderlei Dallacorte, que é deste setor que é
responsável, então com ele, a Karol o próprio Guilherme que trabalhava naquela vez, hoje tem outra pessoa, trabalhava nesse setor. É o setor
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deles, tá? Eu até posso ter assinado, (inaudível) não me lembro mas posso até ter assinado porque era eu e mais o meu irmão Dirceu que
assinavam as rescisões.
Defesa: Mas na época o senhor não ficou sabendo o motivo de que ela foi despedida?
Réu: Na época eu não sabia, depois eu fiquei sabendo, mais tarde.
Defesa: Tá, e contratações de pessoas novas ali, é o senhor que decide a contratação, se vai ser contratado, se não vai ser contratado?
Réu: Não, especificamente decisão não, eu até opino quando for do meu setor, do meu setor, que é o dos cereais eu até traço, mas tem cada
setores, e o setor do RH eles fazem.. Como é que se diz… a “trilhagem” das pessoas e ai eles tem a liberdade de contratar, não é que eu não,
eu sou isento, mas talvez eu dê a minha opinião no contratar.
Defesa: Ta.. Ah.. Só para deixar bem claro, nessa época da eleição de 2016, o senhor pedia voto para os seus funcionários? “Favor votar
em...”.
Réu: Pelo contrário, eu recebia de todo mundo, dizia: “vamos votar porque”… A gente ate evita falar sobre politica, eu principalmente, mas
sempre era comentado, era comentado.. “Eu vou apoiar, eu vou fazer isso”, até inclusive em clubes, no CTG eu até chegava la, “vou apoiar
seu filho porque eu achei ele um guri jovem que nunca foi politico e é a mudança e tal tal...” Eu sempre agradecia, bem educadamente,
agradecia. Mas assim, pedir ou obrigar alguém a votar, não é do meu caso e nem sou… o meu perfil de obrigar alguém… Eu nem tenho
também como fiscalizar, o voto é secreto, como é que eu vou saber se o cara votou ou não votou.
Defesa: Ah.. Nessa gravação, voltou na gravação, muitas, tem várias vezes têm a expressão: “Botei no 12!” Botei com B de bola, para deixar
bem claro, nessa época dessa gravação, gravação existe, não é contestado, o senhor sabia o que significava essa expressão?
Réu: Não, não sabia, até foi quando o doutor, passou e vou te explicar a verdade, e chegou o seguinte.. Eu chamei a Karol, a Karolyne. Chega
até aqui porque eu tenho alguma coisa para te dizer, eu me sinto até… meio traído porque comentam, pessoas que me levaram diz aqui ó, no
face, não sei como é que é, não sou muito dessa (inaudível) de face e não sei o que, tem aqui que a Karolyne colocou “Botei no 12” e isso é
recente, na politica ela botou 12, ela deve ter feito campanha ou votado (inaudível) essas pessoas que fofoqueavam em cidade pequena, no
candidato 12, ai eu chamei a Karol, Karol eu tenho aqui…. E aí eu acho que eu fui, não é infeliz, eu falei pra ela, to meio chateado, eu acho
que eu fui traído até, traído por ti porque tu prometeu, tu me falou que ia fazer a campanha até inclusive pro Paulo Roberto e agora tu tem ai,
“Botei no 12”, “Botei no 12”, aí nos conversamos e tal e tal… mas nunca… sempre com respeito, ela disse o seguinte pra mim, “Dari, tu não
sabe que isso é uma gíria?” “Botar no 12 é botar no...” e eu digo, não sei, “não, eu to te explicando, é uma gíria” ai nos conversamos, porque
foi rápido essa… essa…
Defesa: Essa conversa gravada.
Réu: Olha, não foi mais do que 5 minutos, eu não sabia que estava sendo gravado, nos conversamos, ai ela disse o seguinte pra mim, não
nego, falei com ela mesmo la na… na cadeira em um recinto, aonde que ela passou que eu chamei ela, era o meu recinto, um escritório
pequeno de cereais e ai ela me disse “é uma gíria, Botei no 12 não é nada de politica, é uma gíria”.
Defesa: Que ela não tava se referindo a carteira de motorista dela?
Réu: Ela falou que botou, foi uma coisa que ela botou mesmo… ai ela me explicou e eu digo muito obrigado Karol, muito obrigado, até
porque… muito obrigado e ela disse “não, eu votei no seu filho, votei” não você não é obrigado “mas eu apoiei ele e inclusive eu sempre falei
bem dele porque eu gosto dele porque ele é jovem” é mais ou menos assim e eu disse assim pra ela: “Tudo bem, me falou”.
Defesa: Em determinado momento o senhor diz “Mas tu me prometeu ou me traiu” era em relação a ela ter…
Réu: Não, deixa que eu respondo isso ai. Trai não (inaudível) traí porque eu achei pelas outras fofocas da cidade de que ela estava fazendo
campanha pro 12 e não, ela me explicou corretamente que não tava fazendo campanha, esse negócio do 12 é recente porque é no face, eu
não tenho face, mas era no face…
Defesa: Não foi o senhor que imprimiu isso do face?
Réu: Não, não!
Defesa: Na gravação o senhor mostra um papel de Facebook pra ela?
Réu: É, isso ai, é que é a onda… eu não.. eu não tenho Facebook, eu tenho… telefone. Então ela disse, “Não, eu vou te explicar que
realmente eu compartilhei, mas é isso aí...” Então eu digo tudo bem, tudo bem.
Defesa: A sua esposa, só para deixar claro, ela… concorreu a …
Réu: Vereadora e prefeita. Vereadora se elegeu.
Defesa: E.. por quantas vezes ela se elegeu mais ou menos?
Réu: Ah… umas 3 ou 4 vezes, 3 ou 4 mandatos.
Defesa: Dá pra dizer que todo mundo na comunidade sabe que… que ela e agora o Paulinho, são filiados?
Réu: Sabe, sabe.. Ela e o Paulinho são filiados no…
Defesa: O senhor é filiado?
Réu: Eu não, nunca fui filiado e não vou ser.. não tenho… não, não se fala essa pergunta. Por enquanto não, não quero...
Defesa: Mas ela é filiada no 11?
Réu: No 11 e o Paulinho também.
Defesa: Mas o senhor nunca foi filiado?
Réu: Nunca, nunca fui filiado em partido nenhum.
Defesa: Tá.
Réu: Toda comunidade sabe disso ai inclusive, pode, que eu não sou filiado em partido…
Defesa: Só para deixar claro, o senhor nunca ameaçou a Karolyne?
Réu: De maneira alguma, nunca ofereci de perder emprego e nada porque nem é do meu setor… nem era funcionaria do meu setor, poderia
ate opinar mas não opinei, ela nem era do meu setor.
Defesa: E deixa eu te perguntar… Elas mencionaram aqui, o senhor ouviu, tanto ela quanto a mãe, as versões foram pouco diferentes que
talvez o senhor, o senhor e seu filho, o senhor e seu filho tenham ido na casa dela fazer alguma coisa, algum acordo de… Isso existiu?
Réu: Não. Eu nunca fui na casa dela, até essa senhora é cliente lá, eu vi umas vezes lá, mas eu nunca falei com ela.
Defesa: A mãe da Karolyne.
Réu: Nunca falei com ela. Nunca, nunca falei com ela, assim, eu sei que era cliente…
Defesa: Ela ia la como cliente?
Réu: Ela ia la como cliente, como cliente sim, mas nunca tive assim um estreitamento com ela… Até inclusive ela me disse que nunca faltei
com educação, ela foi até (inaudível) nunca faltei e também nunca falei… e nunca pedi voto pra ela…
Defesa: Sim. O senhor sabe dizer o porque que sei lá, ela gravou aquela conversa? O senhor tem alguma desconfiança sobre isso?
Réu: Mas olha… Eu vou contar uma coisa pra vocês eu não tinha naquele momento, eu não…até agora… hoje, eu até… nessas alturas eu
até… Talvez eu sei porque, pela minha, pela minha… Eu fui na prefeitura, depois fui la fazer alguns negócios de blocos, eu também sou
produtor rural. Cheguei lá e encontrei ela, na prefeitura, cargo ali na frente recebendo ali, ai eu cumprimentei ela.
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Defesa: Ela, a Karolyne?
Réu: A Karolyne. Cumprimentei ela, tudo bem, agora eu… nessas alturas, em cidade pequena quando tem essa rivalidade política que não
deveria existir, até não sei o porque... agora até talvez... não é que eu desconfio, eu tenho uma coisa... que talvez até fosse... porque cidade
pequena tem essas coisas né, porque as coisas acontecem e eu agora até fico meio em interrogação do porque que aconteceu essa gravação,
até porque meu filho (inaudível) que ele perdeu, tranquilo, não arrumou inimizade com ninguém, e eu não sei a cabeça dele se ele tem futuro
político ou não, mas ele prega… uma... o plano de governo dele é uma coisa assim, que ele falou, “Pai, meu plano!” eu digo, “Ó meu filho você
faça o que quiser” eu não deveria falar aqui a vocês mas vou falar, é uma coisa de sentimento aquilo, deixei o guri ser (inaudível) vocês são
pais? são pais? O meu guri quase faleceu, ele teve uma cirurgia e ele usava bolsinha de vasectomia, ele usava, e eu falei pro doutor, “Doutor
ele quer ser candidato”... “Deixa, deixa, deixa… Tu queria teu guri em uma sala depressivo? Não, Então deixa que ele vai…” Então por isso
que eu te digo… Desculpe, me emociono porque quase perdi o meu guri, quase perdi… Então ele é um guri que… Pode pedir na cidade lá, só
tem amigos tá? E ele tem um plano né… Por isso que essas gurias, esses jovens, guris e tudo, queriam… se assemelhavam com o plano de
governo dele e tal, e ele bateu com todas as muralhas lá e quase venceu uma eleição, 27 votos só faltou. Eu me apavorei, digo, como é que
pode…
Defesa: Que idade que tinha quando foi candidato em 2016?
Réu: 27 anos.
Defesa: Primeira vez que…
Réu: Primeira, e nem tinha ficha partidária… Porque foi uma coisa assim, de repente surgiu aquilo, ele falou, “Pai eu vou a candidato”, digo
mas nem ficha partidária tu tem. “Não, vou me filiar hoje ao PP que é o partido da mãe” e aí ela saiu fora (inaudível) desculpe se eu interrompi
mas…
Juiz: Não, não tem problema…
Réu: Viu… e também que eu me emociono viu, mas foi 28... 28 dias de CTI com 42 de febre no Hospital em Porto Alegre, mas Deus…
Juiz: (inaudível)
Defesa: Nada mais Doutor.
Juiz: O seu Dari teria mais alguma coisa que gostaria de falar?
Réu: Não, eu só queria falar doutor e também ao doutor Promotor de que eu queria que vocês vissem a verdade, nós, a nossa empresa lá, que
não é só minha, eu não sou sócio majoritário tá? Eu tenho um setor de cereais como falei, não é eu que interfiro na contatação e tudo. De vez
em quando a gente fica… Essas mentiras… Não, não vou falar nada, deixa quieto. Cada um faz o que quiser… Deus é grande, então é por
isso que eu digo não tenho nada mais pra falar. To de alma lavada.
Juiz: É isto?
Réu: É isto.
Essa a prova oral.
Por todas as razões já apontadas, entendo estar frágil a prova constante nos autos para condenação do réu.
III – DISPOSITIVO
ISSO POSTO, julgo improcedente o pedido feito na denúncia apresentada pelo Ministério Público para o fim de absolver Dari Dalla Corte, nos
termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Custas pelo Estado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ijuí, 11 de julho de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 102-32.2018.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS 2018 - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA E JANDIR SIQUEIRA
ADV(S).: LÁZARO MATEUS DELLA FLORA CRESCENTE - OAB/RS 102217
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo autuado a partir de informação da Chefia de Cartório a respeito da omissão da prestação de contas do diretório municipal
do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do município de Ijui/RS, referente às eições municipais de 2018.
Expirado o prazo para a apresentação das contas, foi determinada a autuação do feito na classe Prestação de Contas, a juntada de
documentos, bem como a citação dos omissos para, querendo, manifestar-se no prazo de três dias.
As diligências foram cumpridas às fls. 06/10 dos autos.
Em 19/03/2019, o partido e seus responsáveis apresentaram a prestação de contas (fs. 12/19).
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 22/24).
Em exame de contas, foram apontadas impropriedades (fl. 25).
Intimado sobre o exame, o partido e seus responsáveis não se manifestaram (fl. 28).
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 29) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 31).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas pela direção partidária.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas. O processo foi apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
A análise técnica apontou que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo o art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 (9 a 13/09/2018).
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Não há indícios de que o órgão partidário tenha realizado qualquer movimentação financeira ligada à campanha eleitoral (fl. 29), sendo esta
falha caracteriza, portanto, como impropriedade incapaz de macular as contas.
No entanto, se verificou que o partido não efetuou a abertura de conta bancária específica descumprindo o art. 10 da Resolução TSE nº
23.553/2017:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
(…)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Essa falha impossibilita o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral, assim é o entendimento do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o qual transcrevo:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira). (Grifei).
Dessa forma, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, as contas devem ser julgadas desaprovadas, tendo em vista que
a não abertura da conta bancária "Doações para Campanha" compromete a regularidade da prestação de contas, sendo considerada
irregularidade grave.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do município de Ijui/RS, referente às eleições
municipais de 2018, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, e determino:
a) a notificação dos órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão e;
b) a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo órgão municipal de Ijuí/RS, pelo prazo de 1 (um) mês, a contar de
01/01/2020, nos termos do artigo 77, §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Efetuem-se os lançamentos no sistema SICO.
Havendo solicitação de desentranhamento dos documentos apresentados, restituam-se os documentos, certificando-se nos autos.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Diligências legais.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ijuí, 11 de julho de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 61/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 107-54.2018.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS 2018 - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA E ADALBERTO FREIRE DA SILVA
ADV(S).: DANTE IURI PONSI TRINDADE - OAB/RS 42985
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo autuado a partir de informação da Chefia de Cartório a respeito da omissão da prestação de contas do diretório municipal
do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de Ijui/RS, referente às eleições municipais de 2018.
Expirado o prazo para a apresentação das contas, foi determinada a autuação do feito na classe Prestação de Contas, a juntada de
documentos, bem como a citação dos omissos para, querendo, manifestar-se no prazo de três dias.
As diligências foram cumpridas às fls. 06/07 dos autos.
Em 14/03/2019, o partido e seus responsáveis apresentaram a prestação de contas (fs. 09/38).
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 40/42).
Em exame de contas, foram apontadas impropriedades (fl. 43).
Intimado sobre o exame, o partido e seus responsáveis não se manifestaram (fl. 46).
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 47) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 49).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas pela direção partidária.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas. O processo foi apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
A análise técnica apontou que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo o art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 (9 a 13/09/2018).
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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Não há indícios de que o órgão partidário tenha realizado qualquer movimentação financeira ligada à campanha eleitoral (fl. 47), sendo esta
falha caracteriza, portanto, como impropriedade incapaz de macular as contas.
No entanto, se verificou que o partido não efetuou a abertura de conta bancária específica descumprindo o art. 10 da Resolução TSE nº
23.553/2017:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
(…)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Essa falha impossibilita o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral, assim é o entendimento do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o qual transcrevo:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira). (Grifei).
Dessa forma, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, as contas devem ser julgadas desaprovadas, tendo em vista que
a não abertura da conta bancária "Doações para Campanha" compromete a regularidade da prestação de contas, sendo considerada
irregularidade grave. III – DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de Ijui/RS, referente às eleições municipais de
2018, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, e determino:
a) a notificação dos órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão e;
b) a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo órgão municipal de Ijuí/RS, pelo prazo de 1 (um) mês, a contar de
01/01/2020, nos termos do artigo 77, §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Efetuem-se os lançamentos no sistema SICO.
Havendo solicitação de desentranhamento dos documentos apresentados, restituam-se os documentos, certificando-se nos autos.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Diligências legais.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ijuí, 11 de julho de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 98-92.2018.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS 2018 - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Catuípe
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ FERNANDO BARONI E SILVIA REJANE SFALCIN
ADV(S).: ANDRÉIA POSSOBON - OAB/RS 67987
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo autuado a partir de informação da Chefia de Cartório a respeito da omissão da prestação de contas do diretório municipal
do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do município de Catuípe/RS, referente às eleições municipais de 2018.
Expirado o prazo para a apresentação das contas, foi determinada a autuação do feito na classe Prestação de Contas, a juntada de
documentos, bem como a citação dos omissos para, querendo, manifestar-se no prazo de três dias.
As diligências foram cumpridas às fls. 04/09 dos autos.
Em 13/03/2019, o partido e seus responsáveis apresentaram a prestação de contas (fs. 10/41).
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 43/45).
Em exame de contas, foram apontadas impropriedades (fl. 46).
Intimado sobre o exame, o partido e seus responsáveis não se manifestaram (fl. 49).
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 50) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 52).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas pela direção partidária.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas. O processo foi apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
A análise técnica apontou que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo o art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 (9 a 13/09/2018).

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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Não há indícios de que o órgão partidário tenha realizado qualquer movimentação financeira ligada à campanha eleitoral (fl. 50), sendo esta
falha caracteriza, portanto, como impropriedade incapaz de macular as contas.
No entanto, se verificou que o partido não efetuou a abertura de conta bancária específica descumprindo o art. 10 da Resolução TSE nº
23.553/2017:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
(…)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Essa falha impossibilita o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral, assim é o entendimento do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o qual transcrevo:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira). (Grifei).
Dessa forma, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, as contas devem ser julgadas desaprovadas, tendo em vista que
a não abertura da conta bancária "Doações para Campanha" compromete a regularidade da prestação de contas, sendo considerada
irregularidade grave.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do município de Catuípe/RS, referente às eleições
municipais de 2018, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, e determino:
a) a notificação dos órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão e;
b) a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo órgão municipal de Ijuí/RS, pelo prazo de 1 (um) mês, a contar de
01/01/2020, nos termos do artigo 77, §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Efetuem-se os lançamentos no sistema SICO.
Havendo solicitação de desentranhamento dos documentos apresentados, restituam-se os documentos, certificando-se nos autos.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Diligências legais.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ijuí, 11 de julho de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 105-84.2018.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS 2018 - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO SCHIRMER E VITOR HENRIQUE MOHR
ADV(S).: GEORDANO TAMBARA - OAB/RS 94020
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo autuado a partir de informação da Chefia de Cartório a respeito da omissão da prestação de contas do diretório municipal
do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do município de Ijuí/RS, referente às eleições municipais de 2018.
Expirado o prazo para a apresentação das contas, foi determinada a autuação do feito na classe Prestação de Contas, a juntada de
documentos, bem como a citação dos omissos para, querendo, manifestar-se no prazo de três dias.
As diligências foram cumpridas às fls. 25/29 dos autos.
Em 25/03/2019, o partido e seus responsáveis apresentaram a prestação de contas (fs. 11/20).
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 32/34).
Em exame de contas, foram apontadas impropriedades (fl. 31).
Intimado sobre o exame, o partido e seus responsáveis não se manifestaram (fl. 34).
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 35) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 37).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas pela direção partidária.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas. O processo foi apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
A análise técnica apontou que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo o art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 (9 a 13/09/2018).
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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Não há indícios de que o órgão partidário tenha realizado qualquer movimentação financeira ligada à campanha eleitoral (fl. 35), sendo esta
falha caracteriza, portanto, como impropriedade incapaz de macular as contas.
No entanto, se verificou que o partido não efetuou a abertura de conta bancária específica descumprindo o art. 10 da Resolução TSE nº
23.553/2017:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
(…)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Essa falha impossibilita o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral, assim é o entendimento do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o qual transcrevo:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira). (Grifei).
Dessa forma, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, as contas devem ser julgadas desaprovadas, tendo em vista que
a não abertura da conta bancária "Doações para Campanha" compromete a regularidade da prestação de contas, sendo considerada
irregularidade grave.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do município de Ijuí/RS, referente às eleições municipais de
2018, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, e determino:
a) a notificação dos órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão e;
b) a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo órgão municipal de Ijuí/RS, pelo prazo de 1 (um) mês, a contar de
01/01/2020, nos termos do artigo 77, §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Efetuem-se os lançamentos no sistema SICO.
Havendo solicitação de desentranhamento dos documentos apresentados, restituam-se os documentos, certificando-se nos autos.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Diligências legais.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ijuí, 11 de julho de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 97-10.2018.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS 2018 - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Catuípe
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO DALLA CORTE E EDIR MARASCA
ADV(S).: IGOR LEANDRO SÁ - OAB/RS 69979
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo autuado a partir de informação da Chefia de Cartório a respeito da omissão da prestação de contas do diretório municipal
do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Catuípe/RS, referente às eleições municipais de 2018.
Expirado o prazo para a apresentação das contas, foi determinada a autuação do feito na classe Prestação de Contas, a juntada de
documentos, bem como a citação dos omissos para, querendo, manifestar-se no prazo de três dias.
As diligências foram cumpridas às fls. 07/09 dos autos.
Em 15/03/2019, o partido e seus responsáveis apresentaram a prestação de contas (fs. 11/18).
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 20/22).
Em exame de contas, foram apontadas impropriedades (fl. 23).
Intimado sobre o exame, o partido e seus responsáveis não se manifestaram (fl. 26).
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 28) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 30).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas pela direção partidária.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas. O processo foi apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
A análise técnica apontou que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo o art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 (9 a 13/09/2018).
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Não há indícios de que o órgão partidário tenha realizado qualquer movimentação financeira ligada à campanha eleitoral (fl. 28), sendo esta
falha caracteriza, portanto, como impropriedade incapaz de macular as contas.
No entanto, se verificou que o partido não efetuou a abertura de conta bancária específica descumprindo o art. 10 da Resolução TSE nº
23.553/2017:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
(…)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Essa falha impossibilita o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral, assim é o entendimento do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o qual transcrevo:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira). (Grifei).
Dessa forma, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, as contas devem ser julgadas desaprovadas, tendo em vista que
a não abertura da conta bancária "Doações para Campanha" compromete a regularidade da prestação de contas, sendo considerada
irregularidade grave.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Catuípe/RS, referente às eleições municipais de
2018, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, e determino:
a) a notificação dos órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão e;
b) a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo órgão municipal de Ijuí/RS, pelo prazo de 1 (um) mês, a contar de
01/01/2020, nos termos do artigo 77, §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Efetuem-se os lançamentos no sistema SICO.
Havendo solicitação de desentranhamento dos documentos apresentados, restituam-se os documentos, certificando-se nos autos.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Diligências legais.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ijuí, 11 de julho de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE

24ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-84.2019.6.21.0024
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUIZ ELEITORAL: ANDRE ELIAS ATALLA
INTERESSADO(S) : CESÁR AUGUSTO KLEIN E ANTONIO DE MOURA VIANA (ADV(S) CESAR AUGUSTO KLEIN-OAB 51919)
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - ITAQUI (ADV(S) CESAR AUGUSTO KLEIN-OAB 51919)
Vistos.
Considerando que o parecer de exame da prestação de contas apontou indícios de irregularidades (fls. 164-168), determino a intimação do
órgão partidário para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se quanto ao teor do exame, bem como apresente os documentos que
entender necessários, nos termos do art. 35, §3º, da Resolução TSE 23.546/2017.
Itaqui, 15 de julho de 2019
ANDRE ELIAS ATALLA
Juiz Eleitoral da 024ª ZE
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29ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 024/2019
A Doutora Carmen Luisa Rosa Constante Barghouti, Juiza Eleitoral da 29ª Zona de Lajeado-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 Santos Filho, 394, em
Lajeado, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e do art. 28 §2º e art. 45
da Resolução TSE nº 23.546/17, a relação dos responsáveis pelo órgão partidário que apresentou Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos no exercício de 2018, do seguinte diretório municipal:
OBJETO: Publicidade da relação dos partidos políticos e responsáveis que apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos no exercício de 2018.
Progressistas – PP - Santa Clara do Sul/RS
Presidente: Fernando Scherner
Tesoureiro: Paulo Sérgio Mallmann
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, a qualquer interessado é facultado 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 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.
Lajeado-RS, 16 de julho de 2019.
Eu Julio Cesar Cirolini, Chefe de Cartório Substituto da 29ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CARMEN LUIZA ROSA CONSTANTE BARGHOUTI
Juíza Eleitoral da 29º ZE.

30ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-42.2019.6.21.0030
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) JORGE CLÉO THOMAZ AMARAL-OAB 44882)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS MÁRCIO DIAS GONÇALVES E SERGIO ARDEM MUNHOZ (ADV(S) JORGE CLÉO THOMAZ AMARAL-OAB
44882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do município de Santana do Livramento-RS,
referente ao Exercício de 2018, apresentada, intempestivamente, mediante Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, facultada
pelo § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23546/2017.
Publicado o Edital nº 26/2019, visando a conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorreu o
prazo legal.
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III (fl. 08), da Resolução TSE 23.546/2017.
A Unida Técnica (fls. 11 e 12) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 14) se manifestaram.
Vieram os autos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, nem teve movimentação bancária, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 02, devidamente
assinada pelos responsáveis pelo Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada, nem oposição do Ministério Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos como prestadas e APROVADAS as Contas do
Exercício 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do município de SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, com fundamento no art. 46,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sant'Ana do Livramento, 12 de julho de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE
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32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 32/2019
O Exmo. Sr. Dr. Gustavo Bruschi, MM.Juiz Eleitoral desta 32ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31 da Resolução TSE n. 23.432/14, a Prestação de Contas do Exercício de 2018 com apresentação do Balanço Patrimonial e do
Demonstrativo do Resultado dos seguintes partidos:
Palmeira das Missões
Partido dos Trabalhadores, PC 38-58.2019.6.21.0032
Partido Democrático Trabalhista, PC 41-13.2019.6.21.0032
OBJETO: Publicidade da prestação das contas do exercício.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anuais e
obter cópias mediante prévia identificação, registro e pagamento das custas de reprografia. E, nos 05 (cinco) dias após o término do prazo
anterior, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos,
indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Palmeira das Missões, 16 de julho de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Gustavo Bruschi,
Juiz Eleitoral 32ª ZE

33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-15.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) RAFAEL DADIA-OAB 70684 E
RODRIGO BORBA-OAB 80900)
RESPONSÁVEL(S) : ENIO LUIZ DE OLIVEIRA E DALTRO JOSE WESP (ADV(S) RAFAEL DADIA-OAB 70684 E RODRIGO BORBA-OAB
80900)
Vistos.
De acordo com o artigo 38 da Resolução nº 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para
que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
Passo Fundo, 15 de julho de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE

41ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 24/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. LUCIANO BARCELOS COUTO, Juiz Eleitoral da 41ª 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 Medianeira, 2053, em
Santa Maria, 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 do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do(s) seguinte(s) partido(s):
- Partido Social Liberal – PSL – Santa Maria.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas e obter
cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. Findo o prazo retro, em 5 (cinco) dias, o
Ministério Público ou qualquer partido político, poderá impugnar a prestação de contas apresentada, relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Santa Maria-RS, 16 de julho de 2019.
Eu, Raquel Curto de Souza, Chefe de Cartório da 41ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
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LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 55/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-85.2019.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUIZ ELEITORAL: LUCIANO BARCELOS COUTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) RUI FABBRIN-OAB 9.727)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA DE LOURDES BULEGON STIELER, TAIS LIMA DO NASCIMENTO, JOÃO DA SILVA CHAVES E KELLY
MADRUGA FERREIRA (ADV(S) RUI FABBRIN-OAB 9.727)
Vistos,
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus 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 relevância para o processo (art. 38
da Res. TSE 23.546/17).
Santa Maria, 16 de julho de 2019
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral da 041ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 56/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-53.2019.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUIZ ELEITORAL: LUCIANO BARCELOS COUTO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) BRUNO FILIPINI ABRÃO-OAB 83131)
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO VASCONCELOS AIRES E DARTAGNAN LUIZ AGOSTINI (ADV(S) BRUNO FILIPINI ABRÃO-OAB 83131)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B de Santa Maria/RS.
O partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme §3º do art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 (fl. 02).
Publicado o edital no DEJERS (fl.11), não houve impugnações (fl.12).
Foi certificado pelo cartório relativamente aos incisos II e III do art.45 da referida resolução (fls.14/17) e expedida manifestação pelo
examinador (fl. 18).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer para considerar como prestadas e aprovadas as contas (fl.20).
É o relatório. Decido.
Conforme verifica-se nos autos, não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Constata-se também que inexistiu a emissão de recibos de doação bem como de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Considerando a inexistência de impugnação e pareceres favoráveis da análise técnica e do MPE, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea “a” da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, determino o arquivamento da declaração apresentada pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B do
município de Santa Maria/RS, considerando, para todos os efeitos, como prestada e aprovada a prestação de contas do exercício 2018.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Santa Maria, 16 de julho de 2019
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral da 041ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 57/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-38.2019.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUIZ ELEITORAL: LUCIANO BARCELOS COUTO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC (ADV(S) DOUGLAS RAFAEL PEREIRA-OAB 96585)
RESPONSÁVEL(S) : ANA NERI DE SOUSA PAULO KNUPP SOARES E GETULIO LAZARO MORAIS JUNIOR (ADV(S) DOUGLAS RAFAEL
PEREIRA-OAB 96585)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC de Santa Maria/RS.
O partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme §3º do art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 (fl. 02).
Publicado o edital no DEJERS (fl.14), não houve impugnações (fl.15).
Foi certificado pelo cartório relativamente aos incisos II e III do art.45 da referida resolução (fls.17/20) e expedida manifestação pelo
examinador (fl. 21).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer para considerar como prestadas e aprovadas as contas (fl.23).
É o relatório. Decido.
Conforme verifica-se nos autos, não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Constata-se também que inexistiu a emissão de recibos de doação bem como de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Considerando a inexistência de impugnação e pareceres favoráveis da análise técnica e do MPE, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea “a” da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, determino o arquivamento da declaração apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC do município de
Santa Maria/RS, considerando, para todos os efeitos, como prestada e aprovada a prestação de contas do exercício 2018.
Intimem-se.
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Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Santa Maria, 16 de julho de 2019
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral da 041ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 335/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-71.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432)
RESPONSÁVEL(S) : FABIANO TACACHI MATE E CLAUDIO RAUL DE SOUZA BIZARRO (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432)
Vistos.
Nos termos da certidão retro, intime-se o órgão partidário e responsáveis para informar o CNPJ do partido, atualizando os dados no sistema
SGIP, sob pena de ter as contas julgadas como não prestadas.
Faculto à agremiação, de forma derradeira, a juntada dos extratos bancários da conta informada à fl. 15, os quais deverão ser apresentados
de forma integral, contemplando todo o exercício, no prazo de 10 (dez) dias.
Oportuna a menção de que a juntada não dispensa as providências de regularização do CNPJ no SGIP, indispensável para as consultas de
ofício das zonas eleitorais.
Taquara, 12 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 336/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-30.2018.6.21.0055
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA, ELISETE DE OLIVEIRA ROSA, LEONEL IVANES BERNARDO E CARMEM
LUCIA DA SILVA PEMIG (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
Vistos.
Nos termos do despacho de fl. 83, 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, 12 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 337/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-55.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JOSÉ RODRIGUES NOVO FILHO-OAB 31480)
RESPONSÁVEL(S) : EGON RAUL SNIEDZE E MICHAEL ANDERSON SCHMIDT (ADV(S) JOSÉ RODRIGUES NOVO FILHO-OAB 31480)
Vistos.
Nos termos do despacho de fl. 30, 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, 12 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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58ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019
A Chefe de Cartório Substituta da 058ª Zona de Vacaria-RS, Tatiane Dal Bó, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a decisão do processo de Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (DPI) nº 63-90.2019.6.21.0058:
Considerando-se a apresentação de documentos para comprovar a identificação da eleitora, acostadas cópias aos autos, e por tratar-se da
mesma pessoa, não sendo gêmea, a Dra. Greice Prataviera Grazziotin determinou, o CANCELAMENTO da inscrição nº 1001.1392.434 e a
REGULARIZAÇÃO do registro nº 0350.0277.0485.
Da decisão, cabe recurso em 03 (três) dias.
Vacaria, 17 de julho de 2019.
TATIANE DAL BÓ,
Chefe de Cartório Substituta.

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 10/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-55.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (Luis Fernando Winck Medeiros - OAB/RS n. 56.448)
RESPONSÁVEL(S) : NELCEU DOS SANTOS DORO E LEONEL VIEIRA DA CUNHA
Vistos.
Defiro o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação das contas e dos instrumentos de constituição de mandato em nome da agremiação e dos
respectivos responsáveis financeiros, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
Dil.
Pelotas, 16 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-85.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) GUILHERME NEVES PIEGAS-OAB 81335)
RESPONSÁVEL(S) : MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA E JULIO CESAR AMARAL MOURÃO (ADV(S) GUILHERME NEVES PIEGAS-OAB
81335)
Vistos.
Publique-se edital, na forma do art. 31, § 1º a § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, havendo ou não impugnação, adotem-se as medidas previstas nos art. 34 e 35 da resolução.
Dil.
Pelotas, 16 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-02.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) MATTEO ROTA CHIARELLI-OAB 26213)
RESPONSÁVEL(S) : MATTEO ROTA CHIARELLI E SILVIO COITINHO SOUZA (ADV(S) MATTEO ROTA CHIARELLI-OAB 26213)
Vistos.
Publique-se edital e adotem-se as demais providências previstas no art. 45, incisos I a V, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil.
Pelotas, 16 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-82.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE (ADV(S) HÉLIO LUZ DA ROCHA-OAB 104869B)
RESPONSÁVEL(S) : TAIS MACIEL TERRES (ADV(S) HELIO LUZ DA ROCHA-OAB 104869B), DANIELA BEATRIZ RODRIGUES DUARTE
(ADV(S) HÉLIO LUZ DA ROCHA-OAB 104869B)
Vistos.
Ciente da abstenção de registro da suspensão do órgão partidário, com fundamento na medida cautelar deferida pelo STF na ADI n. 6032.
Cumpridas as diligências legais, arquivem-se.
Pelotas, 16 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-90.2016.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GILMAR JOSÉ PAIEL DE ALMEIDA-OAB 25870)
RESPONSÁVEL(S) : VANDRE DE MORA PADILHA, ADEMIR ZANETTI E NEDY DE VARGAS MARQUES
MUNICÍPIO(S) : CANOAS - RS
Vistos,
Indefiro o pedido postulado (fl. 268) de remessa ao analista para especificar quais são as fontes vedadas nominalmente e quais os valores que
cada um contribuiu ao partido em 2015, uma vez que já especificados no Parecer Conclusivo de pág. 252-254.
Quanto à legislação aplicada, não há que se falar em lei mais benéfica. O artigo 65, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017 prevê que as
irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo
exercício, e o inciso II especifica que as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, razão pela qual indefiro o pedido. Cite-se por oportuno o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA JURÍDICA. ADI Nº 4650. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE APLICA A DOAÇÕES CONSOLIDADAS
NAS ELEIÇÕES ANTERIORES À DATA DO JULGAMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.165/2015. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT
ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 81 da Lei nº 9.504/97 operou os seus
efeitos a partir da sessão de julgamento da ADI nº 4650, a saber, 17 de setembro de 2015, alcançando as doações de campanhas a se
realizarem no prélio eleitoral de 2016 e os subsequentes, não sendo essa a hipótese dos autos, que versa sobre doação realizada no pleito de
2014. 2. A revogação do art. 81 da Lei das Eleições não alcança as doações realizadas em eleições anteriores, notadamente por se tratar de
atos jurídicos perfeitos consolidados sob a égide de outro regramento legal eleitoral, situação que se equaciona pela incidência do princípio do
tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Agravo regimental desprovido. (Agravo de
Instrumento nº 13029, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/10/2017) Embora se tenha
notícia de julgamento em sentido diverso (Recurso Especial Eleitoral nº 5199363 - TERESINA PI, Acórdão de 24/05/2016), o entendimento
acima transcrito vem sendo prestigiado por esta Corte.
Quanto ao pedido de parcelamento de recolhimento dos valores pela União, este deverá ser apreciado por ocasião da sentença.
E, por fim, em relação ao pedido de complementação de documentação, que sejam especificados os documentos a serem apresentados, bem
como sua relevância para o processo.
Ao Cartório para que junte aos autos o Ofício da Prefeitura o qual informa a relação dos servidores que exercem função em Comissão.
Intimem-se para que se manifestem em 10 dias.
Canoas, 16 de julho de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

74ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 025/2019
A Doutora Rosangela Carvalho Menezes, Juíza Eleitoral da 74ª Zona de Alvorada/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 Viamão, 49, em Alvorada,
se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução
TSE n. 23.546/17, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, de
diretório(s) municipal(is).
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do(s) seguinte(s) diretório(s):
Partido Republicano Brasileiro – PRB – de Alvorada/RS; Joao Geraldo da Silva Rodrigues, presidente; Aline Borba de Matos, tesoureira – Proc.
10-61.2019.6.21.0074;
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PRAZO: No prazo de 3 (três), qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos demais e 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no local
de costume.
Alvorada-RS, 17 de julho de 2019.
Eu, Leandro Teixeira Abreu, Chefe de Cartório da 74ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Rosangela Carvalho Menezes,
Juíza Eleitoral da 74ª ZE/RS.

76ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-12.2018.6.21.0076
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - 2017 - CONTAS NÃO PRESTADAS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
PARTIDO(S) : DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (ADV(S) FATIMA CRISTINA MACHADO-OAB 44358, JANAINA DA ROSA-OAB 96748 E ODILA
CAPITANIA DA SILVA-OAB 18544)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO LUIS BOROWSKI E SERGIO RANGEL OLIVEIRA (ADV(S) FATIMA CRISTINA MACHADO-OAB 44358,
JANAINA DA ROSA-OAB 96748 E ODILA CAPITANIA DA SILVA-OAB 18544)
Vistos.
Trata-se de expediente autuado devido a ausência de prestação de contas partidárias anuais pelo partido Democracia Cristã - DC de Novo
Hamburgo, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Notificado para apresentar as contas relativas ao execício financeiro de 2017 (fls. 05 e 16), o Partido não apresentou as contas (fls. 02),
restando determinada a imediata suspensão de repasses de cotas do fundo partidário ao órgão municipal de Novo Hamburgo (fls. 02).
Certificados nos autos, em atenção ao despacho de fls. 35, a inexistência de registro de repasses de cotas do Fundo Partidário pelos órgãos
partidários nacional e estadual, bem como, a inexistência de emissão de recibos de doação e de extratos bancários para o DC de Novo
Hamburgo para o ano de 2017 (fls. 37/38), sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral - MPE pelo julgamento das contas como não
prestadas, na forma do artigo 46, IV, "a" da Resolução nº 23.464/2015, com incidência das penalidades previstas no artigo 48 da referida
resolução( fls. 39).
Aberto o prazo de 03 (três) dias para manifestação dos interessados acerca das informações e documentos juntados aos autos ( fls. 41), o
Partido apresentou "Declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2017" (fls. 46/53v), assinada pelo presidente do
órgão municipal e pelo tesoureiro do órgão estadual.
Aberto prazo para a ratificação da declaração pelo tesoureiro do órgão municipal, sobreveio aos autos a manifestação de fls. 97/98v.
Em seguida, foi publicado edital para publicidade da declaração de ausência de movimentação (fls 102), decorrendo o prazo sem a
apresentação de impugnações (fls. 103v).
Por fim, sobrevieram aos autos a manifestação da análise técnica pelo arquivamento da declaração com efeitos de prestação de contas
aprovadas (fls. 104/105v) e o parecer do ministério público Eleitoral no mesmo sentido (fls. 108/108v).
É o breve relatório.
Decido.
A Lei nº 13.165/2015 de 29 de setembro de 2015, com o objetivo de simplicar a administração dos partidos políticos, introduziu alterações na
Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), definindo que a forma de apresentação das contas pelos órgãos partidários municipais que não
movimentaram recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é a declaração de ausência de movimentação de recursos.
As regras para a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos para o exercício de 2017, encontram-se
regulamentadas no art. 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, que estabelece que a referida declaração deve ser apresentada no prazo
legal, em modelo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em seu site na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro e entregue
fisicamente no Cartório Eleitoral.
Cabe ressaltar, que embora a suprarreferida resolução tenha sido revogada pela Resolução TSE n. 23.546/2017, que regulamenta as
prestações de contas a partir no exercício financeiro de 2018, permanecem vigentes as regras da Resolução TSE n. 23.464/2015 para o
exame das contas dos anos de 2016 e 2017, conforme disposto no art. 65, § 3º, III da resolução revogadora.
Ainda no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017, encontra-se fixado o procedimento para o processamento da declaração de ausência de
movimentação de recursos, objetivando a publicização do documento e a colheita de informações que lhe atribuam condições mínimas de
credibilidade para que possa sem acolhida com efeitos de contas aprovadas.
Assim, dado o devido processamento à declaração do Partido e estando regulares os quesitos de sua apresentação conforme resultado da
análise técnica das fls. 104/105v, e ainda, considerada a conformidade do Ministério Público Eleitoral no parecer de fls. 108/108v, faz-se
imperativa a determinação de seu arquivamento com efeitos de contas aprovadas, na forma regulamentada pelo TSE.
ISSO POSTO, determino o ARQUIVAMENTO da declaração apresentada pelo partido Democracia Cristã - DC de Novo Hamburgo, com efeito
de CONTAS APROVADAS, nos termos do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE. nº 23.464/2015.
Com o trânsito em julgado, expeça-se carta de notificação aos órgãos partidários superiores para a comunicação da apresetação das contas
do ano de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
D.L..
Novo Hamburgo, 16 de julho de 2019
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
Juiz Eleitoral da 076ª ZE
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78ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 78 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-94.2017.6.21.0078
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - Cumprimento de Sentença
PROCEDÊNCIA: Piratini
JUIZ ELEITORAL: IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADV(S) ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-OAB)
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICOTRABALHISTA (ADV(S) FABIO MEIRELES DE MORAES-OAB 44933)
RESPONSÁVEL(S) : ANTÔNIO ANDRADE DA SILVEIRA E LUIZ FERNANDO MANETTI DA SILVA (ADV(S) FABIO MEIRELES DE MORAESOAB 44933)
Vistos.
Ante o decurso do prazo legal sem o pagamento do débito, DEFIRO o pedido de penha on-line formulado pela União na petição de fls.
108/110.
Observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, lancei ordem de indisponibilidade por meio do Sistema BacenJud até o limite do
valor indicado pelo exequente.Uma vez bloqueados os valores, foi determinada a transferência para conta remunerada, conforme a minuta que
segue, sem prejuízo de futura restituição dos valores e seus rendimentos ao executado a partir de sua manifestação, conforme previsto no § 3º
do art. 854.Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial remunerada se impõe como necessária para evitar a perda de
rendimentos e para assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a
devida correção monetária e juros. Eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será cumprida com a devida agilidade por
meio de alvará eletrônico automatizado.
De outra banda, INDEFIRO o pedido de inclusão do executado no Cadastro de Inadimplentes (SERASAJUD), uma vez que é possível que as
partes promovam a inscrição de qualquer executado nos cadastros de inadimplência na via administrativa, não havendo necessidade,
interesse e utilidade de provimento jurisdicional neste sentido. Tal decisão privilegia os princípios constitucionais da celeridade e razoável
duração do processo, deixando de onerar sem necessidade todos os membros e servidores do Poder Judiciário, bem como reduzindo a
morosidade da tramitação processual.
Cabe ressaltar que a norma insculpida no art. 782, §2º do CPC traz uma faculdade ao julgador, não sendo, assim, impositiva.
Por outro lado, considerando que devedor foi devidamente intimado de que o débito em execução é passível de inscrição no CADIN e tendo
decorrido o prazo de 75 (setenta e cinco) dias sem o pagamento do montante devido (fls. 102/103), DEFIRO o pedido de inscrição do devedor
no CADIN. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para as providências necessárias à inscrição da agremiação no
CADIN.
Por fim, quanto a indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), por ser medida extrema, resta
INDEFERIDO por ora, já que não comprovado o esgotamento dos meios executórios menos gravosos.
INTIME-SE a parte executada, por meio de publicação de Nota de Expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, sobre a
inscrição no CADIN, bem como sobre a medida indisponibilidade realizada, informando que a quantia bloqueada no montante de R$ 2.007,77
refere-se à conta bancária mantida pelo executado no Banrisul, inclusive para que, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 dias, nos termos do
art. 854, § 3º, do CPC, ficando advertido de que, no silêncio, a indisponibilidade será convertida em penhora.
Dil. Legais.
Piratini, 16 de julho de 2019
IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
Juiz Eleitoral da 078ª ZE

79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-91.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) YUSRA CARNEIRO SHUNAINEH-OAB 63556)
RESPONSÁVEL(S) : DOMINGO JESUS BIANCHINI E VLANDER SERRES LUIZ (ADV(S) YUSRA CARNEIRO SHUNAINEH-OAB 63556)
Vistos.
Considerando a documentação apresentada pelo partido às fls. 147/161, determino a expedição, pela unidade técnica, de nova análise restrita
à documentação juntada e seu impacto em relação às irregularidades anteriormente indicadas, não ensejando novo parecer conclusivo,
conforme art. 40 da Resolução TSE 23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos.
São Francisco de Assis, 16 de julho de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-42.2018.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2017 - OMISSÃO DEVER PRESTAR CONTAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
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PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL
RESPONSÁVEL(S) : ADIR MONTEIRO DOS SANTOS E JUAREZ ADRIANO NAISINGER FREITAS
Vistos.
Ciente da Decisão da Senhora Presidente do TRE-RS à fl. 161, acerca da abstenção do registro de suspensão da anotação do PROS de São
Francisco de Assis/RS, no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) do TSE, relativamente ao exercício financeiro do ano
de 2017.
Efetuadas todas as determinações constantes na parte dispositiva da sentença às fls. 143-verso e 144, nada mais tendo a proceder, determino
o arquivamento dos autos, com baixa.
São Francisco de Assis, 16 de julho de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 80/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-76.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357)
RESPONSÁVEL(S) : ALTEMIR DA SILVA RAMOS E DJALMO SOARES DA SILVA (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357)
Vistos.
Intimem-se às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, conforme art. 40 da Resolução do TSE
nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo supra, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral em igual prazo, para emissão de parecer final.
Após, retornem os autos conclusos.
São Francisco de Assis, 16 de julho de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 81/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-84.2017.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) YUSRA CARNEIRO SHUNAINEH-OAB 63556)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ VANDERLEI COSTACURTA E CLEUZA LUIZ RAMOS SOARES (ADV(S) YUSRA CARNEIRO SHUNAINEH-OAB
63556), ALINE LANÇANOVA MINUSSI
Vistos.
I- A presente fase processual destes autos se encontra em sede de liquidação da sentença, uma vez que a decisão do Juízo de 1º Grau às fls.
163/164, não definiu o quantum debeatur na oportunidade a fim de se propiciar ao adimplemento do valor a recolher pelo órgão partidário
municipal, a partir do trânsito em julgado da sentença em 24.1.2018 (certidão à fl. 148).
Em se tratando de sentença ilíquida, o Juízo desta 79ª ZE/RS determinou vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, com base na sua
função de custus legis, para que este apresentasse memória de cálculo do valor devido a recolher (fl. 155).
Em resposta, a Douta Agente Ministerial pontuou que caberia ao cartório eleitoral a apuração e atualização do valor a ser recolhido pelo órgão
partidário municipal do PDT (fl. 161).
Na decisão interlocutória de fls. 163/164 deste Juízo, ante a impossibilidade de aferição dos valores irregulares arrecadados pelo partido, o
arquivamento do feito foi determinado.
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso inominado contra a decisão (fls. 170/172).
Os presentes autos foram remetidos ao egrégio TRE-RS em 23.5.2018 (fl. 178-verso).
Em sede de 2º Grau, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que fosse liquidada a
sentença (fls. 181/185).
Incluso na pauta de julgamento do TRE-RS de nº 57/2019 (fl. 187), o recurso inominado do Ministério Público Eleitoral local foi provido,
determinando o respectivo Acórdão o retorno dos autos à origem, para que fosse efetuada a liquidação da sentença por arbitramento (fls.
188/190), tendo decorrido em 09.5.2019 o prazo recursal da decisão do Juízo ad quem.
Retornados os autos a esta Zona, instaurou-se a fase de liquidação de sentença determinando-se a intimação das partes para que
apresentassem pareceres ou documentos elucidativos com vistas a se quantificar o valor a recolher (fl. 195), vindo o órgão partidário municipal
às fls. 199/200 declarar que houve colaboração voluntária de gêneros alimentícios para a realização do evento objeto do dissídio, que não
houve arrecadação em pecúnia, pois não tinha fins lucrativos.
Diligenciou-se, então, junto ao Centro Comunitário Mateus Mandarino, local da realização do evento partidário dessa decisão, a fim de se
levantar informações quanto a capacidade de lotação do local e se havia registro do nº de participantes do jantar em 2016, mediante ofício nº
32/2019 (fl. 203), tendo o seu presidente retornado à fl. 205 declarando que o local possui capacidade de lotação para 623 pessoas, referindo,
ainda, não possuir registro da quantidade de pessoas que participaram daquele jantar promovido pelo PDT.
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir.
II- O rito a ser seguido está disposto no art. 509 e seguintes do CPC, aplicado no presente caso de forma subsidiária, conforme autorização
legal do art. 2º, parágrafo único, da Resolução do TSE nº 23.478/2016, c/c o art. 15 do próprio CPC.
Observa-se a Resolução do TSE nº 23.464/2015 quanto ao mérito e, quanto as disposições processuais, as normas previstas na Resolução do
TSE nº 23.546/2017.
Vislumbrando-se os autos, como já referido, constata-se que não foi possível aferir o valor arrecadado pelo partido na realização do jantar com
simpatizantes da agremiação partidária, contudo sendo incontroverso que tal jantar ocorreu, tanto pelas cópias das fotos juntadas aos autos às
fls. 100-verso e 101, bem como pela confirmação do próprio partido de que o evento realmente ocorreu, conforme se verifica pelas suas
manifestações às fls. 107/108, 126/127 e 199/200.
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Preambularmente, quanto à alegação do Diretório Municipal do PDT de São Francisco de Assis/RS às fls. 199/200, de que o evento em pauta
contou com a colaboração voluntária dos partidários no sentido de que não houve doações em pecúnia, mas sim em gêneros alimentícios,
deixo de considerar tal manifestação uma vez que já transitada em julgado a sentença em 24.01.2018, em respeito à coisa julgada, salientando
que eventual irresignação à sentença deveria ter sido atacada mediante o recurso cabível para enfrentamento do mérito e dentro do prazo
legal, o que não ocorreu. Ainda, valendo lembrar que o art. 509, §4º, do CPC, prevê que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou”.
Passo ao exame do mérito desta fase.
Em decisão do egrégio TRE-RS às fls. 189/190, a liquidação por arbitramento deve ocorrer no presente caso, ante a não quantificação do valor
a recolher pela agremiação partidária, impedindo, ainda, a aplicação da multa de 20% sobre o valor irregular, imposta na sentença e
confirmada pela instância superior.
Em suma, a liquidação tem a finalidade de atribuir um valor ao título executivo judicial que contempla uma obrigação ilíquida, impedindo assim,
a sua não resolução.
Oportunizou-se, mais uma vez ao PDT (fls. 195 e 198), que apresentasse documentos pertinentes sobre o valor arrecadado no evento, tendo
se privado apenas em revolver arguições anteriormente levantadas e vencidas.
Da diligência junto ao local do evento, restou negativa a resposta sobre a quantidade de presentes na oportunidade.
Ausente outra forma de mensuração exato do valor arrecadado pelo partido, é entendimento do direito pretoriano de que, não havendo outro
critério de avaliação, a sua quantificação deve ficar ao prudente critério do magistrado, devendo ser levado em consideração, é claro, o porte
econômico daquele que deu causa.
Quem deu causa é o PDT. E, in casu, o prejudicado é a sociedade como um todo, uma vez que apesar dos partidos políticos serem pessoas
jurídicas de direito privado, têm uma função social pois agregam setores da sociedade em seus quadros, organizados para fazerem os
cidadãos como um todo se representarem, buscando a satisfação das necessidades e anseios da população em geral, através dos caminhos
legais previstos. A própria sociedade tem competência e meios para fiscalizar os seus representantes, competência que também é atribuída à
Justiça Eleitoral quanto às finanças das agremiações partidárias.
Estando-se na seara eleitoral, os bens jurídicos a serem tutelados são difusos e não particulares, pois o que está em defesa é o interesse
público, a transparência das contas de agremiação partidária representante da sociedade, não sendo admissível que condutas partidárias
impeçam um dos papéis da Justiça Eleitoral como antes referido, que é a devida fiscalização, conforme art. 17, III, da Magna Carta,
corroborado com o art. 34 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), o qual estabelece competir à Justiça Eleitoral a fiscalização sobre a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo ser atestado se elas refletem adequadamente a real
movimentação financeira, mediante a identificação da origem das receitas e destinação das despesas com as atividades partidárias e
eleitorais, através do exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos, bem como a observância das normas legais
que regem as finanças dos partidos.
Destarte, ante a negativa do órgão partidário municipal em apresentar os valores exatos arrecadados no evento e, considerando-se o escopo
de desestímulo a situações semelhantes, passo a quantificar o valor a recolher pelo PDT de São Francisco de Assis.
Com base na informação do responsável pelo local do evento, o qual declarou que a capacidade de lotação é de 623 pessoas, pelas fotos
elencadas às fls. 100-verso e 101 destes autos nas quais é possível se observar que, das 4 mesas postas, duas estão lotadas e outras duas
têm lotação pela metade de sua capacidade, além do fato de ser possível se observar que ainda há diversas pessoas em pé em ambas as
cabeceiras das mesas e ao redor de uma delas, contudo, guardando-se a devida precaução em estipular um valor que guarde a devida
proporção em um patamar baixo ante o arbitramento imposto, não sendo caso de reincidência, ao mesmo tempo devendo ser considerado um
valor médio de um jantar em estabelecimento comercial, arbitro o valor a ser recolhido pelo partido, de forma razoável, no montante de R$
4.482,00, advindo da consideração por este Juízo do montante de 249 pessoas correspondente a 40% da lotação, multiplicado por R$ 18,00
(preço individual básico de uma refeição), aumentado em 20% relativamente a multa imposta na parte dispositiva da sentença, com fulcro no
caput do art. 49 da Resolução do TSE nº 23.464/2015 (incidente sobre as prestações do exercício financeiro do ano de 2016), totalizando o
montante nominal devido de R$ 5.378,40 (cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), devendo ser corrigido e com juros de
mora, em consonância com o art. 14, caput, c/c o art. 60, §1º, ambos da citada resolução, conforme disposto em sentença.
Cumpre destacar para a fundamentação do arbítrio do valor, que o PDT integrou coligação partidária vencedora nas eleições municipais do
ano de 2016, acompanhado dos partidos MDB e PTB, tendo obtido 7.107 votos na eleição majoritária, cujo candidato a prefeito (eleito) era do
próprio PDT, e 6.173 votos na eleição proporcional (elegendo 5 dos 11 vereadores), o que corrobora no entendimento de que o partido possuía
força política naquele momento e que é perfeitamente aceitável que em um evento partidário seu tenham comparecido, pelo menos, 249
pessoas, fossem elas filiadas e ou apenas simpatizantes.
Por conseguinte, o arbitramento no patamar exposado é razoável e se impõe à liquidação da sentença.
III- Isso posto, julgo o presente arbitramento no montante nominal de R$ 5.378,40 (cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta
centavos), em face do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, de SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS,
CNPJ nº 03.783.154/0001-95, a ser recolhimento a favor da União mediante GRU, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, liquidando-se dessa forma a sentença, ausente sanção a ser aplicada nestes autos aos responsáveis partidários municipais José
Vanderlei Costacurta – CPF nº 551.920.920-00, Cleuza Luiz Ramos Soares – CPF nº 549.761.120-34 e Aline Lançanova Minussi – CPF nº
965.031.060-68, extinguindo-se, assim, a fase de liquidação de sentença, forte no art. 487, I, do CPC.
Em conformidade com o art. 60, I, “b”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, intimem-se as partes para recolhimento do valor devido no prazo
de 15 dias, alertando da pena de inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN), no
caso de inadimplemento.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Decorrido o prazo de 5 dias após o prazo de 15 dias para recolhimento do valor integral devido, certifique-se nos autos. Simultaneamente,
intime-se o órgão partidário hierarquicamente superior, nos termos previstos no art. 60, III, da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Resultando negativa a intimação do órgão superior, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária do TRE-RS para envio de cópias dos autos à
Procuradoria Regional da União, a fim de que esta promova a liquidação do título judicial (art. 61, caput, da Resolução do TSE nº
23.546/2017).
São Francisco de Assis, 16 de julho de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
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81ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.24/2019
A Doutora LUANA SCHNEIDER, Juíza Eleitoral da 81ª Zona de São Pedro 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 Wagner, 233, em
São Pedro do Sul, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos:
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Toropi.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do §1º do art.59 da Resolução TSE n.23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Pedro do Sul-RS, 17 de julho de 2019.
LUANA SCHNEIDER,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-60.2016.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - EXECUÇÃO DE JULGADO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE
DIREÇÃO MUNICIPAL - TOROPI
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE TOROPI (ADV(S) PAULO ROBERTO TASCHETTO-OAB 78729)
Vistos.
Ante a inércia do executado em efetuar o pagamento do débito e restando frustrada a penhora de ativos financeiros, este juízo deferiu os
demais pedidos da exequente (fl.238).
A exequente ora requer (fls.244/245) pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD e, ainda, a expedição de mandado de penhora, tudo
visando localização de bens hábeis à quitação do débito.
Tenho que o pedido não merece acolhida.
Por determinação do juízo foi juntado na fl.252 cópia do último balanço patrimonial do executado, tornado público a partir da entrega de sua
prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2018, conforme previsto no art.32 da Lei n.9.096/95.
O referido balanço patrimonial evidencia que o ativo circulante do executado resume-se aos recursos depositados nas mesmas contas
bancárias que foram objeto da tentativa de penhora operada via sistema BACEN JUD. O balanço expõe, também, que o ativo permanente é
constituído por móveis e equipamentos de informática, os quais estão abrigados pela impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do
CPC.
Forçoso concluir, então, pela ineficácia em buscar patrimônio suficiente para satisfazer o crédito quando o balanço patrimonial, tornado público
por força legal, já evidencia a inexistência de tais bens.
Por tal razão, indefiro o pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD requeridas pela exequente e, também, o pedido de
expedição de mandado de penhora para localização de bens do executado.
Intimem-se, inclusive para que seja alcançada à exequente a certidão de teor da sentença requerida na fl.228v.
São Pedro do Sul, 16 de julho de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 13-92.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - TOROPI/RS
- PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
RESPONSÁVEL(S) : EDNILSON UMPIERRE MUSSOLINE, LOREDI DE ALMEIDA MAYER SCHNEDELBACH E ANTONIO DIONISIO DELA
JUSTINA (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
Intime-se o órgão partidário municipal para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o relatório de exame de contas, conforme o
art.35, §3º, inc.I, da Resolução TSE n.23.546/2017.
Diligências legais.
São Pedro do Sul, 16 de julho de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
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83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 091/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: DP - 33-14.2018.6.21.0083
Direitos Políticos - Direitos Políticos - Restabelecimento dos Direitos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
ELEITOR(S) : CARLISE FRIZON SERAFINI (ADV(S) MARCELO GREGIANIN-OAB 25969, MARCELO GREGIANIN-OAB 91.593A E PAULO
ROBERTO GARBIN-OAB 70641)
INTERESSADO-ZONA(S) : 83ª ZONA ELEITORAL - SARANDI-RS
Vistos.
Defiro.
Determino o desarquivamento do processo DP 33-14.2018.6.21.0083, posterior juntada deste protocolo ao mesmo, e, ainda, a intimação da
requerente, na pessoa do seu advogado, para que, querendo, faça carga dos para extração das cópias que julgar necessárias no prazo de 15
(quinze) dias.
Retornados os autos ou findo o prazo, arquive-se.
Sarandi, 12 de julho de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

86ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-90.2019.6.21.0086
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA- EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Tiradentes do Sul
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER AUDINO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) JULCI DE CAMARGO-OAB 53467)
RESPONSÁVEL(S) : CIRILO BONATO E ALCEU PAULO MULLER (ADV(S) JULCI DE CAMARGO-OAB 53467)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do exercício 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do
Município de Tiradentes do Sul/RS.
O partido apresentou contas na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 03).
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 12.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fl. 13 e verso), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o
teor da declaração apresentada.
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 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 23.546/2018, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, 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 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.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de
Tiradentes 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 no DEJERS. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Três Passos, 17 de julho de 2019
SUCILENE ENGLER AUDINO
Juíza Eleitoral da 086ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-08.2019.6.21.0086
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Órgão de Direção Partidária - Declaração de
ausência de movimentação de recursos - exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Bom Progresso
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER AUDINO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) LAURO ANTÔNIO BRUN-OAB 42424)
RESPONSÁVEL(S) : VANUSA DE SOUZA - PRESIDENTA E DANIEL SOLANO DORNELLES - SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO (ADV(S) LAURO ANTÔNIO BRUN-OAB 42424)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do exercício 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do
município de Bom Progresso/RS.
O partido apresentou contas na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02).
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 12.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fl. 13 e verso), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o
teor da declaração apresentada.
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 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 23.546/2018, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, 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 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.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de Bom
Progresso/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 no DEJERS. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Três Passos, 17 de julho de 2019
SUCILENE ENGLER AUDINO
Juíza Eleitoral da 086ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 61/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-31.2019.6.21.0086
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Três Passos
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER AUDINO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DE TRÊS PASSOS (ADV(S) ANGELO ELOCIR ZENI-OAB 69850)
RESPONSÁVEL(S) : ZIGOMAR ANTÔNIO VIEIRA - PRESIDENTE. E MARLON RÉGIS GONÇALVES - TESOUREIRO (ADV(S) ANGELO
ELOCIR ZENI-OAB 69850)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB de TRÊS PASSOS/RS, referente ao exercício financeiro de
2019.
Omisso, a agremiação partidária e responsáveis foram devidamente notificados (fls. 43/44), para apresentar as contas, no prazo de 3 (três)
dias, nos termos do art. 30, I e 73 da Resolução TSE nº 23.546/2017, do que apresentaram documentos às fls. 02/42).
O balanço patrimonial e a demonstração de resultado foram publicados por Edital no DEJERS (fl. 50) E foi enviada cópia dos referidos
documentos ao Ministério Público Eleitoral (fl. 48).
Certificada a ausência de impugnações (fl. 51).
Emitido parecer conclusivo (fl. 52), concluindo pela aprovação das contas apresentadas.
Na mesma linha o Órgão Ministerial, em seu parecer, opinou pela aprovação das contas (fl. 54).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
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O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Por sua vez o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas, assim como a atenuar a influência do abuso
do poder econômico na estruturação da democracia brasileira.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 4º c/c art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17. Na análise das contas não se verificam
impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas trazidas pelo partido,
As contas apresentadas pelo Partido preenchem os requisitos da Resolução do TSE 23.546/2017, posto que foram apresentados todos os
documentos exigidos pela legislação, apesar de prestada intempestivamente.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, julgo
APROVADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB de Três Passos/RS referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se por nota de expediente. O Ministério Público Eleitoral, pessoalmente.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Três Passos, 17 de julho de 2019
SUCILENE ENGLER AUDINO
Juíza Eleitoral da 086ª ZE

88ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 19/ 2019 - 088ª ZE/RS
O Doutor Antonio Luiz Pereira Rosa, Juiz Eleitoral da 88ª Zona de Veranópolis-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Dr. José Montaury, 850 –
sala 101 - Centro, em Veranópolis/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. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à
Prestação de Contas Anual - Exercício 2018, do órgãos partidário municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do Partido dos Trabalhadores – PT de Veranópolis.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Eu, Cláudia Chaves, Chefe do Cartório da 88ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Veranópolis-RS, 16 de julho de 2019.
Antonio Luiz Pereira Rosa,
Juiz Eleitoral.

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 296-87.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - PARTIDO POLÍTICO
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) LUIZ GONZAGA SALVADÉ BARBOSA-OAB 49901)
Vistos.
Considerando a certidão de fl. 85, a qual constatou o possível descumprimento do acordo de parcelamento firmado entre a parte exequente e o
devedor em audiência (fls. 83-84), intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os comprovantes de
recolhimento das dez parcelas já vencidas. Mantendo-se silente o devedor, encaminhem-se os autos à Advocacia-Geral da União para que,
no mesmo prazo, junte aos autos os comprovantes de recolhimento ou requeira as demais medidas que julgar pertinentes.
Diligências legais.
Arroio Grande, 16 de julho de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
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96ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-32.2019.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sete de Setembro
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS
RESPONSÁVEL(S) : JORGE NÉLIO WOJCIECHOWSKI E FERNANDA LINKA (ADV(S) ALINE MARIA COPETTI-OAB 105035)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do Progressistas – PP, de Sete de Setembro/RS.
As contas foram apresentadas, tempestivamente, em 30.04.2019, conforme protocolo n. 15.359/2019.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 11/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício
de 2018, sem impugnações (fls.54).
Realizada a análise técnica das contas, foi verificado que não foram apresentadas irregularidades (fl.55).
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação (fl. 55v).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 57).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e outras que não
tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios
contábeis, no termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes
impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Diante do exposto, APROVO as contas prestadas pelo Progressistas – PP, de Sete de Setembro/RS., com fundamento no artigo 46, inciso I,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cerro Largo, 17 de julho de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-55.2019.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Largo
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) RENZO THOMAS-OAB 47563)
RESPONSÁVEL(S) : CELITO JOSÉ MULLER E VALDI PEDRO KNEBEL (ADV(S) RENZO THOMAS-OAB 47563)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do Partido Trabalhista Brasileiro– PTB, de Cerro Largo/RS.
As contas foram apresentadas, tempestivamente, em 26.04.2019, conforme protocolo n. 13.828/2019.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 09/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício
de 2018, sem impugnações (fls.42).
Realizada a análise técnica das contas, foi verificado que não foram apresentadas irregularidades (fl.59).
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação (fl. 59v).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 61).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais.
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Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e outras que não
tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios
contábeis, no termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes
impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Diante do exposto, APROVO as contas prestadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, de Cerro Largo/RS, com fundamento no artigo 46,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cerro Largo, 17 de julho de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-17.2019.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sete de Setembro
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) JORGE BUCHAR-OAB 12070)
RESPONSÁVEL(S) : IRINEU KAPELINSKI - PRESIDENTE E MARIO POLITOSKI - TESOUREIRO (ADV(S) JORGE BUCHAR-OAB 12070)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, de Sete de
Setembro/RS.
As contas foram apresentadas, tempestivamente, em 30.04.2019, conforme protocolo n. 14.873/2019.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 11/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício
de 2018, sem impugnações (fls.51).
Realizada a análise técnica das contas, foi verificado que não foram apresentadas irregularidades (fl.56).
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação (fl. 56v).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 58).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e outras que não
tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios
contábeis, no termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes
impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Diante do exposto, APROVO as contas prestadas pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB, de Sete de Setembro/RS, com fundamento
no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cerro Largo, 17 de julho de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-69.2019.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sete de Setembro
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) JOÃO CARLOS GARZELLA MICHAEL-OAB 70.793)
RESPONSÁVEL(S) : DAVI LUIS JASKULSKI E JONAS PODGORSKI (ADV(S) JOÃO CARLOS GARZELLA MICHAEL-OAB 70.793)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Sete de
Setembro/RS.
As contas foram apresentadas, tempestivamente, em 30.04.2019, conforme protocolo n. 15.040/2019.
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Foi publicado no DEJERS o Edital n. 11/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício
de 2018, sem impugnações (fls.63).
Realizada a análise técnica das contas, foi verificado que não foram apresentadas irregularidades (fl.64).
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação (fl. 64v).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 65).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e outras que não
tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios
contábeis, no termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes
impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Diante do exposto, APROVO as contas prestadas pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Sete de Setembro/RS, com fundamento no
artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cerro Largo, 17 de julho de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-36.2019.6.21.0097
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15681)
RESPONSÁVEL(S) : FELIPE COSTELA E ELISANDRA SOTERO FERREIRA (ADV(S) GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15681)
VISTOS.
Trata o presente processo da prestação de contas partidárias, do exercício de 2018, do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
A partido apresentou suas contas no prazo legal, em conformidade com a Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Analisados os documentos apresentados pela agremiação, e os demais juntados aos autos pela unidade técnica, esta emitiu Parecer
Conclusivo (fls.125/120), entendendo pela regularidade das contas, pugnando pela aprovação das contas.
Os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral, que também emitiu Promoção pela aprovação das contas.
DECIDO.
As contas atenderam os requisitos legais, conforme a análise da unidade técnica e Promoção do Ministério Público Eleitoral.
Isto posto, declaro “APROVADAS” as contas partidárias referentes ao exercício de 2018, do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se com baixa.
Esteio, 15 de julho de 2019
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-28.2014.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ANÁLISE DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GETÚLIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15.681)
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GETÚLIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15.681)
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
R.h.
Intime-se a União para manifestação acerca dos requerimentos constantes da petição das fls. 295/296.
Após, voltem conclusos para decisão.
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D.l.
Esteio, 15 de julho de 2019
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

99ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 54/2019 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1000001-46.2009.6.21.0167
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Três Palmeiras
JUIZ ELEITORAL: TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : LORENA SAUGO (ADV(S) MARCIO ANTONIO CARDOSO-OAB 32199)
Vistos.
Diante da comunicação do juízo deprecado, 17ª Zona Eleitoral de Jaraguá do Sul/SC, publique-se Nota de Expediente no Diário Eletrônico de
Justiça - DEJERS, acerca da realização de audiência de inquirição das testemunhas Luciana Carvalho Prates, Robson Augusto Souza e Iris
José dos Anjos, bem como do interrogatório da ré Lorena Saúgo, no dia 22/08/2019, às 15h, a ser realizada na sala de audiências da Vara da
Fazenda Pública, no Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul, situado na Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, n.º 87, Vila Nova, Jaraguá do
Sul/SC, nos autos do processo Classe Cartas - Cart n.º 63-35.2019.6.24.0017.
Diligências legais.
Nonoai, 11 de julho de 2019
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 099ª ZE

101ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 13/2019
O Excelentíssimo Senhor Luis Gustavo Negri Garcia, MM.º Juiz Eleitoral da 101ª Zona de Tenente Portela-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 Jussara, 45, em Tenente
Portela, encontra-se disponível, aos interessados, as declarações de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, I, da
Resolução TSE 23.546/2017.
OBJETO: Publicidade da relação de órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos:
Prestação de Contas Partidária - exercício 2018:
Partido Comunista do Brasil(PC do B) de Tenente Portela/RS.
Responsáveis: Valdir Domingos Bertoldo e Angelita Sohn Ribeiro Sales;
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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Tenente Portela-RS, 17 de julho de 2019.
Eu, Dércio Röwer, Chefe de Cartório da 101ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA,
Juiz Eleitoral da 101ªZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019
O Excelentíssimo Senhor Luis Gustavo Negri Garcia, MMº. Juiz Eleitoral da 101ª Zona de Tenente Portela-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 Jussara, 45, em Tenente
Portela, encontra-se disponível, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31, §1º da Resolução TSE nº 23.546/2017,
o balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, relativo às Prestação de Conta Anual – Exercício 2018, do diretório/comissão
provisória municipal abaixo elencado.
OBJETO: Publicidade do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, do seguinte partido político:
- Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Vista Gaúcha;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar a prestação de contas anual,
após o qual, de acordo com o art. 31, §3º da Resolução TSE n. 23.546/17, terão, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político, o
prazo de 05 (cinco) dias para impugnar as prestações de contas apresentadas, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Tenente Portela-RS, 17 de julho de 2019.
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Eu, Dércio Röwer, Chefe de Cartório da 101ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA,
Juiz Eleitoral da 101ª ZE.

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 191/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000034-02.2019.6.21.0103
Partido: Progressistas – PP de Tupanci do Sul/RS
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Responsáveis: Elton de Barros e Ademar Zotti
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Acolho o exame das contas.
Intime-se o partido, na pessoa de seu procurador, por meio do DEJERS, para manifestação sobre o exame da prestação de contas, fls. 61-62,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, e não havendo mais diligências, à unidade técnica para apresentação do Parecer
Conclusivo.
Emitido o parecer conclusivo, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer sobre as contas, no prazo de 15 (quinze) dias.
Dil.
São José do Ouro, 17 de julho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral da 103ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 192/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000044-46.2019.6.21.0103
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de São José do Ouro/RS
Responsáveis: Ademir Perineto e Rozane Maria Baggio de Biasi
Destina-se: as partes.
Vistos.
Diante do certificado pela escrivania eleitoral às fls. 09, considero cumpridas as providências determinadas no despacho de fls. 08, já que o
feito foi autuado na classe PC – Prestação de Contas e, ainda, os diretórios nacional e estadual foram intimados da decisão (ARs de fls. 12).
Entretanto, no que se refere a regularidade das notificações para suprimento da omissão quanto à apresentação das contas (artigo 30, inciso I,
alíneas “a” e “b”, Resolução TSE n. 23.546/2017), verifico que há providências pendentes de cumprimento.
Isto porque, foram enviadas notificações apenas para o presidente e tesoureiro do exercício a que se referem as contas. A certidão de fls. 07
demonstra que o órgão partidário municipal esteve na situação “ativo” apenas até o dia 31/05/2019, assim, nos termos do artigo 28, §4º e 5º,
da Resolução citada, a esfera partidária imediatamente superior deve ser notificada para suprimento da omissão, a saber:
Art. 28. […]
§4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou diretório.
§5º. Na hipótese do § 4º, 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. (grifou-se)
Desta feita, notifique-se o Diretório Estadual do PSDB-RS, na pessoa de seu presidente, para que supra a omissão, no que se refere à
apresentação das contas do órgão municipal do partido em São José do Ouro/RS, no prazo de setenta e duas horas, nos termos do artigo
supracitado.
Transcorrido o prazo, ou suprida a omissão, voltem conclusos.
Dil.
São José do Ouro, 17 de julho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 74/2019 - 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, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa à Prestação de Contas
Anuais - Exercício 2017, do diretório municipal do município de Imbé/RS.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao exercício 2017, do partido político, e de seus
respectivos responsáveis, a seguir:
PDT – Partido Democrático Trabalhista (12), do município de Imbé/RS (Pet 63-31.2019.6.21.0110 - Prot. 26.071/2019)
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, Quinta-feira, 18 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 131, Página: 56

Lauri Schroeder (presidente)
Gélci de Mattos Mello Guichard (tesoureira)
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, 16 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. 124/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-69.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cidreira
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PV - PARTIDO VERDE (43) (ADV(S) ALEXSANDRO DOS SANTOS PEDRON-OAB 58464)
RESPONSÁVEL(S) : BELINI DA SILVA MARCOS (PRESIDENTE) E GILBERTO PEREIRA HENRIQUE(TESOUREIRO) (ADV(S)
ALEXSANDRO DOS SANTOS PEDRON-OAB 58464)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do diretório municipal do PV – Partido Verde (43), do município de Cidreira/RS, referente
ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído.
Não houve impugnação às contas prestadas.
A unidade técnica não identificou irregularidades nem movimento financeiro da agremiação municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e aprovadas as contas do diretório municipal do PV – Partido Verde (43), do município de Cidreira/RS,
referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 10 de julho de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 56-39.2019.6.21.0110
Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Recusa ou Abandono do Serviço Eleitoral - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
NOTICIANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
NOTICIADO(S) : TIAGO VIDAL DIOGO
Vistos.
O mesário Tiago Vidal Diogo, mesário regularmente convocado para os trabalhos eleitorais (fls. 05), designado para a função de 2º meário, na
seção 021, no pleito de 07/10/2018, deixou de comparecer (fls. 04).
Intimado para manifestar-se (fls. 12), manifestou-se (fls. 16). Os argumentos e provas foram considerados insuficientes.
Sobreveio a condenação ao pagamento de multa (fls. 19). O mesário faltosa foi intimado, em cartório, da decisão (fls. 19).
Transcorreram in albis os prazos para recurso à sentença, assim como o prazo para recolhimento da multa (fls.21).
O Ministério Público Eleitoral (fls. 27), formulou pedido de instauração de novo procedimento, haja vista a prática, em tese, de crime de menor
potencial ofensivo.
O mesário foi inscrita no Livro de Multa (fls. 35)).
Foram juntadas as respectiva certidões de antecedentes.
O Ministério Público Eleitoral, em nova manifestação (fls. 47/48v) manifestou-se pelao arquivamento do feito.
É o relatório.
Decido.
ISTO POSTO, acolho a manifestação ministerial, para julgar extinto o presente feito.
Intime-se o MPE.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 10 de julho de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 55-54.2019.6.21.0110
Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Recusa ou Abandono do Serviço Eleitoral - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
NOTICIANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
NOTICIADO(S) : VITÓRIA NOGUEIRA DA ROCHA
Vistos.
A mesária Vitória Nogueira da Rocha, mesária regularmente convocada para os trabalhos eleitorais (fls. 05/06), designada para a função de 1º
secretário, na seção 171, no pleito de 07/10/2018, deixou de comparecer (fls. 05).
Intimada para manifestar-se (fls. 14-16), manteve-se silente.
Sobreveio a condenação ao pagamento de multa (fls. 18). A mesária faltosa foi intimada, em cartório), da decisão.
Transcorreram in albis os prazos para recurso à sentença, assim como o prazo para recolhimento da multa (fls. 20).
O Ministério Público Eleitoral (fls. 26), formulou pedido de instauração de novo procedimento, haja vista a prática, em tese, de crime de menor
potencial ofensivo.
A mesária foi inscrita no Livro de Multa (fls. 33).
Foram juntadas as respectiva certidões de antecedentes.
O Ministério Público Eleitoral, em nova manifestação (fls. 41/42) manifestou-se pelao arquivamento do feito.
É o relatório.
Decido.
ISTO POSTO, acolho a manifestação ministerial, para julgar extinto o presente feito.
Intime-se o MPE.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 10 de julho de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2018 - 110ªZE
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo nº PC 60-13.2019.6.21.0110 - Protocolo 23.066/2018
Natureza: Prestação de Contas Partidárias – pleito 2017
Partido: PDT Partido Democrático Brasileiro (12) - Município de Balneário Pinhal
Responsáveis: Gilmar João da Silva (Presidente) e Antonio Soares Gabech (Tesoureiro)
Advogado: Andre da Cunha – OAB/RS 59.640
A Exma. Juíza Eleitoral desta 110ª Zona, MM. Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer, nos autos do processo em epígrafe, INTIMA a
agremiação partidária e seus responsáveis, do despacho de fl. 107, nos seguintes termos: “Vistos.Considerando o Parecer Conclusivo e o
Parecer pelo MPE, ambos propugnando pela desaprovação das contas e a devolução ao erário de valores proveniente de fontes vedadas,
intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seu advogado, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram,
sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art. 38,
resolução TSE n. 23.546/2017).D.L..”. Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer, Juíza Eleitoral. Tramandaí, 16 de julho de 2019. Paulo Roberto
Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral.

113ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 024/2019
PRAZO: 3 (três) dias.
A Excelentíssima Senhora Doutora RUTE DOS SANTOS ROSSATO, M.M. Juíza Eleitoral da 113ª Zona de Porto Alegre-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Padre Cacique, n. 96,
em Porto Alegre/RS, tramita o processo de não atendimento à convocação da Justiça Eleitoral, relativo às Eleições Gerais de 2018, autuado
em face de ALLYSON GOMES DOS SANTOS, eleitor desta 113ª Zona, inscrito sob o n. 104206350477, processo n. 18-18.2019.6.21.0113,
classe CMR, protocolo n. 3552/2019 e que por meio deste INTIMA o eleitor, conforme art. 215, VIII da CNJE, e art. 124, do Código Eleitoral, do
teor da sentença prolata no referido processo:
“Isto posto, face a ausência de justificativa do(a) eleitor(a) ALLYSON GOMES DOS SANTOS ao não atendimento à convocação da Justiça
Eleitoral, DETERMINO o pagamento de multa, nos termos do artigo 124 do Código Eleitoral.
Fixo a multa mínima no valor de R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos) e, em razão da situação socioeconômica média do
cidadão porto-alegrense, multiplico-a por 10 (dez), restando o valor total de R$ 175,70 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos).
O recolhimento da multa deverá ser efetuada no Banco do Brasil, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante guia de recolhimento a ser
fornecida pelo Cartório da 113ª Zona, sendo necessária a comprovação de quitação ao Cartório Eleitoral”.
PRAZO: E, por todas as formas possíveis tentado intimar o eleitor, restaram infrutíferas, e que estando este em lugar incerto e não sabido, fica
pelo presente Edital e nos termos do referido processo, intimado da referida sentença e do prazo recursal de 3 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Eu, Luís Fernando Hoff de Souza, Chefe de Cartório da 113ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Porto Alegre, 16 de julho de 2019.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO,
Juíza Eleitoral.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 025/2019
PRAZO: 3 (três) dias.
A Excelentíssima Senhora Doutora RUTE DOS SANTOS ROSSATO, M.M. Juíza Eleitoral da 113ª Zona de Porto Alegre-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Padre Cacique, n. 96,
em Porto Alegre/RS, tramita o processo de não atendimento à convocação da Justiça Eleitoral, relativo às Eleições Gerais de 2018, autuado
em face de ADRIANA MOTA RIOS, eleitora desta 113ª Zona, inscrita sob o n. 073260800400, processo n. 20-85.2019.6.21.0113, classe CMR,
protocolo n. 3549/2019 e que por meio deste INTIMA a eleitora, conforme art. 215, VIII da CNJE, e art. 124, do Código Eleitoral, do teor da
sentença prolata no referido processo:
“Isto posto, face a ausência de justificativa do(a) eleitor(a) ADRIANA MOTA RIOS ao não atendimento à convocação da Justiça Eleitoral,
DETERMINO o pagamento de multa, nos termos do artigo 124 do Código Eleitoral.
Fixo a multa mínima no valor de R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos) e, em razão da situação socioeconômica média do
cidadão porto-alegrense, multiplico-a por 10 (dez), restando o valor total de R$ 175,70 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos).
O recolhimento da multa deverá ser efetuada no Banco do Brasil, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante guia de recolhimento a ser
fornecida pelo Cartório da 113ª Zona, sendo necessária a comprovação de quitação ao Cartório Eleitoral”.
PRAZO: E, por todas as formas possíveis tentado intimar a eleitora, restaram infrutíferas, e que estando esta em lugar incerto e não sabido,
fica pelo presente Edital e nos termos do referido processo, intimada da referida sentença e do prazo recursal de 3 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Eu, Luís Fernando Hoff de Souza, Chefe de Cartório da 113ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Porto Alegre, 16 de julho de 2019.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 195-50.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) RODRIGO
CARVALHO NEVES-OAB 72085)
RESPONSÁVEL(S) : NELCIR REIMUNDOTESSARO (ADV(S) NELCIR REIMUNDO TESSARO-OAB 22562), FABIO MIGUEL BARRICHELLO
DE OLIVEIRA (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72085)
Vistos.
Encerrada a instrução probatória, e não havendo necessidade de manifestação técnica, intime-se o órgão partidário, via publicação de nota de
expediente no DEJERS, para apresentar alegações finais, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 40, da Resolução TSE 23.546/17.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral pelo mesmo prazo.
Diligências legais.
Porto Alegre, 16 de julho de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 525-81.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PSB - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : COPINARE ACOSTA (ADV(S) DR. LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO)
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Vistos.
Observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, foi lançada ordem de indisponibilidade de ativos financeiros, de titularidade de
COPINARE ACOSA, por meio do Sistema BACENJUD, no valor de R$ 4.634,78 (quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e oito
centavos).
Retornada informação das instituições financeiras, verificou-se a existência, em conta bancária da Caixa Econômica Federal, de saldo
desprezível no valor de R$ 178,89 (cento e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), razão pela qual foi determinado o desbloqueio do
montante, conforme a minuta que segue.
Intime-se a União para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.
Diligências legais.
Porto Alegre, 16 de julho de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 190-28.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB- DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) JULYANA VAZ
PINTO-OAB 80238 E ROMEU VAZ PINTO NETO-OAB 111004)
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON LUIS GOMES BRAZ (ADV(S) JULYANA VAZ PINTO-OAB 80238 E ROMEU VAZ PINTO NETO-OAB
111004), ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO E MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICK
Vistos.
Realizado o exame técnico das contas apresentadas pelo órgão partidário municipal, relativas ao exercício financeiro 2016, foram apontadas
irregularidades e impropriedades.
Diante disso, intime-se o partido, via publicação no DEJERS, para manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo juntar documentos e
esclarecimentos, nos termos dos arts. 35, §3º, I, da Resolução TSE 23.546/17.
Verifica-se, outrossim, que até o momento não foram juntados aos autos os instrumentos de mandato para constituição de advogado dos
responsáveis MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICK e ELIZANDO SILVA DE FREITAS SABINO, contrariando o que determina o art. 31, II da
supracitada Resolução. Intimem-se os referidos responsáveis, por carta registrada, para regularizar a representação nos autos, no prazo de 30
(dias), sob pena de revelia.
Diligências legais.
Porto Alegre, 16 de julho de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE

115ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-27.2019.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Panambi
JUIZ ELEITORAL: JOÃO CARLOS INÁCIO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (ADV(S) RAFAEL LANGE DA SILVA-OAB 58966)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON GILMAR ZANDONÁ E HELIO ZANDONÁ MIGLIORINI (ADV(S) RAFAEL LANGE DA SILVA-OAB 58966)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do exercício 2018 do Partido Social Cristão - PSC, de Panambi, sob a forma de declaração de ausência de
movimentação recursos.
Foi publicado o edital (fl. 08) e certificada a ausência de impugnações (fl.10).
Foi certificado acerca das informações do art. 45, II, III e IV, da Res. TSE n. 23.546/2017 (fl. 10).
A Unidade Técnica manifestou-se pela prestação e aprovação das contas.
Encaminhados os autos para o MPE, que opinou pela aprovação das contas (fl.21).
É o relatório.
Decido.
Segundo o artigo 32 da Lei 9.096/1995, todos os partidos são obrigados a prestar contas do exercício findo até 30 de abril do ano seguinte.
A Res. TSE nº 23.546/2017 em seu art. 45 possibilitou, de forma célere e simplificada, prestar contas resumidamente apresentando a
declaração de ausência de movimentação de recursos quando não tenha havido movimentação de recursos financeiros em espécie e/ou bens
estimáveis em dinheiro.
Assim, considerando a integridade e veracidade da declaração apresentada, corroboradas pela inexistência de indícios de movimentação de
recursos, conforme pesquisa efetuada pela unidade técnica e adotando o parecer do MPE, considero prestadas e aprovadas as contas.
Ante o exposto, considero como PRESTADAS E APROVADAS AS CONTAS ora analisadas do Partido Social Cristão - PSC, do município de
Panambi/RS, referentes ao exercício de 2018, conforme art. 45, VIII, “a”, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, determino o imediato arquivamento.
Panambi, 16 de julho de 2019
JOÃO CARLOS INÁCIO
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-65.2019.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Condor
JUIZ ELEITORAL: JOÃO CARLOS INÁCIO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) MIRIAM TEREZINHA HERMES BUENO-OAB 60995)
RESPONSÁVEL(S) : DIONES ILSON BOCK E BERNARDO HERMES BUENO (ADV(S) MIRIAM TEREZINHA HERMES BUENO-OAB 60995)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do exercício 2018 do Partido Socialista Brasileiro - PSB, de Condor, sob a forma de declaração de ausência
de movimentação recursos.
Foi publicado o edital (fl. 07) e certificada a ausência de impugnações (fl.09).
Foi certificado acerca das informações do art. 45, II, III e IV, da Res. TSE n. 23.546/2017 (fl. 09).
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A Unidade Técnica manifestou-se pela prestação e aprovação das contas.
Encaminhados os autos para o MPE, que opinou pela aprovação das contas (fl.22).
É o relatório.
Decido.
Segundo o artigo 32 da Lei 9.096/1995, todos os partidos são obrigados a prestar contas do exercício findo até 30 de abril do ano seguinte.
A Res. TSE nº 23.546/2017 em seu art. 45 possibilitou, de forma célere e simplificada, prestar contas resumidamente apresentando a
declaração de ausência de movimentação de recursos quando não tenha havido movimentação de recursos financeiros em espécie e/ou bens
estimáveis em dinheiro.
Assim, considerando a integridade e veracidade da declaração apresentada, corroboradas pela inexistência de indícios de movimentação de
recursos, conforme pesquisa efetuada pela unidade técnica e adotando o parecer do MPE, considero prestadas e aprovadas as contas.
Ante o exposto, considero como PRESTADAS E APROVADAS AS CONTAS ora analisadas do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do
município de Condor/RS, referentes ao exercício de 2018, conforme art. 45, VIII, “a”, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, determino o imediato arquivamento.
Panambi, 16 de julho de 2019
JOÃO CARLOS INÁCIO
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-50.2019.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Panambi
JUIZ ELEITORAL: JOÃO CARLOS INÁCIO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) RAFAEL LANGE DA SILVA-OAB 58966)
RESPONSÁVEL(S) : NELSON FEIDEN E CENILDO POST (ADV(S) RAFAEL LANGE DA SILVA-OAB 58966)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do exercício 2018 do Partido Democratas, de Panambi, sob a forma de declaração de ausência de
movimentação recursos.
Foi publicado o edital (fl. 08) e certificada a ausência de impugnações (fl.10).
Foi certificado acerca das informações do art. 45, II, III e IV, da Res. TSE n. 23.546/2017 (fl. 10).
A Unidade Técnica manifestou-se pela prestação e aprovação das contas.
Encaminhados os autos para o MPE, que opinou pela aprovação das contas (fl.22).
É o relatório.
Decido.
Segundo o artigo 32 da Lei 9.096/1995, todos os partidos são obrigados a prestar contas do exercício findo até 30 de abril do ano seguinte.
A Res. TSE nº 23.546/2017 em seu art. 45 possibilitou, de forma célere e simplificada, prestar contas resumidamente apresentando a
declaração de ausência de movimentação de recursos quando não tenha havido movimentação de recursos financeiros em espécie e/ou bens
estimáveis em dinheiro.
Assim, considerando a integridade e veracidade da declaração apresentada, corroboradas pela inexistência de indícios de movimentação de
recursos, conforme pesquisa efetuada pela unidade técnica e adotando o parecer do MPE, considero prestadas e aprovadas as contas.
Ante o exposto, considero como PRESTADAS E APROVADAS AS CONTAS ora analisadas do Partido Democratas - DEM, do município de
Panambi/RS, referentes ao exercício de 2018, conforme art. 45, VIII, “a”, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, determino o imediato arquivamento.
Panambi, 16 de julho de 2019
JOÃO CARLOS INÁCIO
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 80/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 55-73.2018.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Bárbara do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOÃO CARLOS INÁCIO
REQUERENTE(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, PEDRO NEI FROHLICH E HÉLBIO CLAUDIOMIR FAGUNDES (ADV(S)
JADER AMADOR DOS SANTOS FARIAS-OAB 15619)
REQUERIDO(S) : JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de Requerimento de Regularização da situação de inadimplência das contas partidárias anuais do PARTIDO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Santa Bárbara do Sul/RS, relativas ao exercício de 2016 (contas julgadas não prestadas - Proc. PC nº 4648.2017.6.21.0115), em cumprimento ao disposto no art. 59, caput da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Foi publicado o edital (fl. 09) e certificada a ausência de impugnações (fl.10).
Foi certificado acerca das informações do art. 45, II, III e IV, da Res. TSE n. 23.546/2017 (fl. 10).
A Unidade Técnica manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fl. 13).
Encaminhados os autos para o MPE, que também opinou pelo indeferimento da regularização (fl.16).
Determinada a abertura de vista. Não houve manifestação (fl. 21).
É o relatório.
Decido.
DECIDO.
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II - Fundamentação
A Res. TSE nº 23.546/2017 em seu art. 45 possibilitou, de forma célere e simplificada, prestar contas resumidamente apresentando a
declaração de ausência de movimentação de recursos quando não tenha havido movimentação de recursos financeiros em espécie e/ou bens
estimáveis em dinheiro. Essa foi exatamente a forma escolhida pelo partido para apresentar suas contas e regularizar a omissão.
Entretanto, compulsando os autos verifico que há indícios de movimentação financeira, conforme extratos bancários eletrônicos de fl. 12. Além
disso, é de se destacar o esforço do cartório eleitoral na condução do atendimento, proporcionando ao apresentante corrigir a peça
apresentada. Porém, verifico que o requerente permaneceu omisso durante todo o trâmite processual, insistindo na apresentação da
declaração de ausência de movimentação de recursos quando tal documento não refletia a situação fática.
Assim, e acolhendo o parecer ministerial de fl.16, entendo restar prejudicado um juízo favorável ao deferimento do pedido, devendo ser
mantida a situação de inadimplência do partido.
III - Dispositivo
Ante o exposto, decido pelo INDEFERIMENTO do requerimento do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, DE SANTA
BÁRBARA DO SUL/RS, relativo à Prestação de Contas do exercício de 2016, nos termos do art. 59, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se através do DEJERS e o órgão do MPE, pessoalmente e também para o fim de verificação de possível conduta criminosa.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Panambi, 16 de julho de 2019
JOÃO CARLOS INÁCIO
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 81/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 54-88.2018.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Bárbara do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOÃO CARLOS INÁCIO
REQUERENTE(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, ENIO ERNESTO COCCO, LEONICE SOARES, PEDRO NEI FROHLICH E
HÉLBIO CLAUDIOMIR FAGUNDES (ADV(S) JADER AMADOR DOS SANTOS FARIAS-OAB 15619)
REQUERIDO(S) : JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de Requerimento de Regularização da situação de inadimplência das contas partidárias anuais do PARTIDO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Santa Bárbara do Sul/RS, relativas ao exercício de 2017 (contas julgadas não prestadas - Proc. PC nº 4359.2018.6.21.0115), em cumprimento ao disposto no art. 59, caput da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Foi publicado o edital (fl. 10) e certificada a ausência de impugnações (fl.11).
Foi certificado acerca das informações do art. 45, II, III e IV, da Res. TSE n. 23.546/2017 (fl. 11).
A Unidade Técnica manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fl. 15).
Encaminhados os autos para o MPE, que também opinou pelo indeferimento da regularização (fl.18).
Determinada a abertura de vista. Não houve manifestação (fl. 20).
É o relatório.
Decido.
DECIDO.
II - Fundamentação
A Res. TSE nº 23.546/2017 em seu art. 45 possibilitou, de forma célere e simplificada, prestar contas resumidamente apresentando a
declaração de ausência de movimentação de recursos quando não tenha havido movimentação de recursos financeiros em espécie e/ou bens
estimáveis em dinheiro. Essa foi exatamente a forma escolhida pelo partido para apresentar suas contas e regularizar a omissão.
Entretanto, compulsando os autos verifico que há indícios de movimentação financeira, conforme extratos bancários eletrônicos de fl. 12. Além
disso, é de se destacar o esforço do cartório eleitoral na condução do atendimento, proporcionando ao apresentante corrigir a peça
apresentada. Porém, verifico que o requerente permaneceu omisso durante todo o trâmite processual, insistindo na apresentação da
declaração de ausência de movimentação de recursos quando tal documento não refletia a situação fática.
Assim, e acolhendo o parecer ministerial de fl.18, resta prejudicado um juízo favorável ao deferimento do pedido, devendo ser mantida a
situação de inadimplência do partido.
III - Dispositivo
Ante o exposto, decido pelo INDEFERIMENTO do requerimento do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, DE SANTA
BÁRBARA DO SUL/RS, relativo à Prestação de Contas do exercício de 2017, nos termos do art. 59, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se através do DEJERS e o órgão do MPE, pessoalmente e também para o fim de verificação de possível conduta criminosa.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Panambi, 16 de julho de 2019
JOÃO CARLOS INÁCIO
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
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117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 95/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-89.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) EDVINO LAUERMANN-OAB 13231)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL DOS SANTOS BORBA E ELENIR APARECIDA DOS SANTOS MORAES (ADV(S) EDVINO LAUERMANN-OAB
13231)
Vistos.
Considerando as diligências solicitadas pela unidade técnica no relatório de exame de contas, intimem-se a agremiação partidária e os seus
responsáveis, a fim de que se manifestem acerca das falhas apontadas, no prazo de 30 (trinta) dias, facultada a juntada da documentação que
entenderem pertinente, com fulcro no art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Não-Me-Toque, 16 de julho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 96/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-95.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa dos Três Cantos
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTAS (ADV(S) ANTONIO MARCO DUARTE BORGES-OAB 106434)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR ALDEBRAND E ARI VILSON KONIG (ADV(S) ANTONIO MARCO DUARTE BORGES-OAB 106434)
Vistos.
Considerando as diligências solicitadas pela unidade técnica no relatório de exame de contas, intimem-se a agremiação partidária e os seus
responsáveis, a fim de que se manifestem acerca das falhas apontadas, no prazo de 30 (trinta) dias, facultada a juntada da documentação que
entenderem pertinente, com fulcro no art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Não-Me-Toque, 16 de julho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 98/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-59.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) LAIR EDUARDO MAGNI ZANATTA-OAB 27582)
RESPONSÁVEL(S) : ALBERTO GUILHERME MAURER E ALBERTO MAURER (ADV(S) LAIR EDUARDO MAGNI ZANATTA-OAB 27582)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Não-Me-Toque/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Foram juntados documentos (fls. 02-45).
Houve publicação de edital (fls. 50-52), nos termos do art. 31 da Resolução do TSE n° 23.546/2017. O prazo para impugnação transcorreu in
albis (fl. 55).
Intimado nos termos do art. 31, § 1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo prosseguimento do
feito (fl. 54).
No exame da prestação de contas, realizado em conformidade com o art. 35 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o órgão técnico não apontou
impropriedades nem irregularidades (fls. 56-58). Ato contínuo, foi emitido parecer conclusivo, no sentido da aprovação das contas (fls. 59/59v).
Houve intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, colacionando parecer no sentido de que sejam as contas aprovadas, forte
no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017 (fls. 61/62).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Não-Me-Toque/
RS.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em 29/04/2019 (fl. 02), ocorrendo seu processamento de forma regular, consoante as
normas da Resolução TSE nº 23.546/2017. Nesse sentido, o órgão técnico emitiu o relatório de exame do art. 35 e colacionou o parecer
conclusivo do art. 36, sendo assegurado ao partido o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa em todas as fases. As partes processuais
estão devidamente representadas por advogado, promovendo-se a adequação da procuração, para atendimento das novas exigências do art.
31 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com efeito, realizada a análise técnica, não foram constatas impropriedades nem irregularidades que comprometessem a prestação de contas.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, estando regulares as contas, cabível a aprovação das contas.
ISSO POSTO, julgo APROVADAS as contas do exercício 2018, com fulcro no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-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

Porto Alegre, Quinta-feira, 18 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 131, Página: 63

Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Não-Me-Toque, 16 de julho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

120ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 29-26.2019.6.21.0120
Partido: Partido Popular Socialista de Horizontina/RS
ADV.: Kléryston Lasie Segat – OAB/RS 62781
Responsáveis: Marcelo Engel e Jonathan Rafael Gregorio
ADV.: Kléryston Lasie Segat – OAB/RS 62781
Vistos.
Diante da existência de irregularidades constatadas no parecer da unidade técnica e no parecer do Ministério Público Eleitoral, intime-se o
órgão partidário e seus responsáveis, na pessoa de seus advogados, para apresentar defesa e requerer provas no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do artigo 38 da Resolução TSE nº 23.546/17.
Transcorrido o prazo, a unidade técnica deverá manifestar-se acerca dos documentos que a agremiação juntou aos autos (fls. 72 e 73) após a
emissão do parecer conclusivo e outros que porventura forem apresentados no decorrer do prazo assinalado.
Em 17/07/2019.
Danilo José Schneider Júnior,
Juiz Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 28-41.2019.6.21.0120
Partido: Partido Democrático Trabalhista de Horizontina/RS
ADV.: Jislândia Picinin– OAB/RS 99.461
ADV.: Klériston Lasie Segat – OAB/RS 62.781.
Responsáveis: Henrique José da Silva e Valdecir Sost Bobato
ADV.: Jislândia Picinin– OAB/RS 99.461
ADV.: Klériston Lasie Segat – OAB/RS 62.781.
Vistos.
Encerrada a produção de provas, determino a abertura do prazo de 3 (três) dias para a apresentação das alegações finais, através de
publicação de Nota de Expediente no DEJERS, dirigida aos procuradores da agremiação e seus responsáveis. Findo o prazo, dê-se vista ao
Ministério Público Eleitoral, igualmente por três dias, conforme o disposto no art. 40 da Resolução TSE 23.546/2017 e no art. 757, incisos I e II,
da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral – CNJE.
Após, voltem conclusos para sentença.
Em 17/07/2019.
Danilo José Schneider Júnior,
Juiz Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 12-87.2019.6.21.0120
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro de Horizontina-RS
ADV.: Soeli Beck – OAB/RS 14273
Responsáveis: Eduardo Jorge Horst e Adalberto José Albrecht
ADV.: Soeli Beck – OAB/RS 14273
Vistos.
Diante da existência de irregularidades constatadas no parecer da unidade técnica e no parecer do Ministério Público Eleitoral, intime-se o
órgão partidário e seus responsáveis, na pessoa de seus advogados, para apresentar defesa e requerer provas no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do artigo 38 da Resolução TSE nº 23.546/17.
Na hipótese de ausência de manifestação da agremiação ou de seus responsáveis no prazo acima referido, determino a dispensa de abertura
de prazo para alegações finais, com a consequente realização de vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral e posterior conclusão para
decisão.
Caso apresentada defesa, proceda-se na forma dos artigos 39 e 40 da mencionada Resolução.
Em 17/07/2019.
Danilo José Schneider Júnior,
Juiz Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2019 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 31-93.2019.6.21.0120
Partido: Solidariedade de Horizontina-RS
Responsáveis: Gerson Paulo Rocha de Moura e Marcos Leandro Bones
Vistos.
Na forma do artigo 30, IV, alíneas "e" e "f" , da Resolução TSE nº 23.546/17, abra-se vista à agremiação e aos respostáveis interessados, por
meio de Nota de Expediente veiculada no DEJERS, para que, em 3 (três) dias, manifestem-se sobre as informações e documentos constantes
deste feito. Após expirado este prazo, submetam-se as contas a julgamento.
Em 17/07/2019.
Danilo José Schneider Júnior,
Juiz Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 27-56.2019.6.21.0120
Partido: Progressistas de Tucunduva/RS
ADV.: Roseleia de Lurdes Patias – OAB/RS 78850
Responsáveis: Edimar do Amarante e Gerson Vacaro
ADV.: Roseleia de Lurdes Patias – OAB/RS 78850
Vistos.
Diante da existência de irregularidades constatadas no parecer da unidade técnica e no parecer do Ministério Público Eleitoral, intime-se o
órgão partidário e seus responsáveis, na pessoa de seus advogados, para apresentar defesa e requerer provas no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do artigo 38 da Resolução TSE nº 23.546/17.
Na hipótese de ausência de manifestação da agremiação ou de seus responsáveis no prazo acima referido, determino a dispensa de abertura
de prazo para alegações finais, com a consequente realização de vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral e posterior conclusão para
decisão.
Caso apresentada defesa, proceda-se na forma dos artigos 39 e 40 da mencionada Resolução.
Em 17 / 07 /2019.
Danilo José Schneider Júnior,
Juiz Eleitoral

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-12.2017.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSI-OAB 55667)
RESPONSÁVEL(S) : CELMIRO MESQUITA E AURO CÂNDIDO MARCOLAN (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSI-OAB 55667)
Vistos.
I. Trata-se de requerimento da Advocacia-Geral da União referente ao presente processo de prestação de contas, informando que não obteve
êxito na tentativa de notificação extrajudicial da parte prestadora e requerendo o cumprimento da decisão transitada em julgado.
Intime-se o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Passo Fundo, nos termos do art. 513, §2 º, I, do NCPC, para que
efetue o pagamento do valor de R$ 6.865,62 (seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) no prazo de 15 dias,
devendo, em caso de não quitação dentro do prazo especificado, incidir sobre o valor devido, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%,
nos termos do art. 523 do já mencionado dispositivo legal.
Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
II. Diante da certidão de fl. 161, defiro a inclusão do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Passo Fundo no CADIN,
comunique-se o setor responsável do Tribunal Regional Eleitoral para os devidos fins.
Diligências pertinentes.
Passo Fundo, 16 de julho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

132ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 132 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-58.2019.6.21.0132
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Erval Seco
JUÍZA ELEITORAL: BRUNA CASAGRANDE SIEBENEICHLER
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) CASSIO GEHLEN FIGUEIREDO-OAB 82534)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO FIGUEIRO PARNOW E EDSON LESCHEWITZ (ADV(S) CASSIO GEHLEN FIGUEIREDO-OAB 82534)
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Vistos.
O Partido dos Trabalhadores – PT de Erval Seco apresentou a prestação de contas, relativa ao exercício de 2018, nos termos da Lei 9.096/95
e da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Juntada a documentação (fls. 02-85).
Publicou-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, via Edital n.º 17/2019,
nao havendo impugnação conforme certidão de fls 88 verso.
O parecer conclusivo emitido pelo servidor designado para análise concluiu pela aprovação das contas (fls. 92).
Com vista, o Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à aprovação das contas apresentadas (fls. 93).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n.º 23.546/2017.
Compulsando os autos, verifico que a prestação de contas, tal como apresentada pelo órgão partidário, faz jus à aprovação.
Com efeito, o prestador apresentou as peças exigidas pela legislação vigente, não se tendo verificado no curso da análise técnica
irregularidades que possam comprometer o juízo de aprovação das contas.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Assim, em virtude da constatação de que os documentos apresentados refletem adequadamente a movimentação financeira do partido, impõese o julgamento de aprovação das contas.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido dos Trabalhadores – PT de Erval Seco, com fulcro no
art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Diligências Legais.
Transitado em julgado, arquive-se.
Seberi, 15 de julho de 2019
Bruna Casagrande Siebeneichler
Juíza Eleitoral da 132ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 132 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-73.2019.6.21.0132
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Dois Irmãos das Missões
JUÍZA ELEITORAL: BRUNA CASAGRANDE SIEBENEICHLER
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) LUIZ VOLMAR GOMES DE CASTRO-OAB 25750)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO VALDONEZ GOMES DE OLIVEIRA E GIDIONY LIMA FORTES (ADV(S) LUIZ VOLMAR GOMES DE
CASTRO-OAB 25750)
Vistos.
O Partido dos Trabalhadores – PT de Dois Irmãos das Missões apresentou a prestação de contas, relativa ao exercício de 2018, nos termos da
Lei 9.096/95 e da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Juntada a documentação (fls. 02-50).
Publicou-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, via Edital n.º 17/2019,
nao havendo impugnação conforme certidão de fls 53 verso.
O parecer conclusivo emitido pelo servidor designado para análise concluiu pela aprovação das contas (fls. 58).
Com vista, o Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à aprovação das contas apresentadas (fls. 59).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n.º 23.546/2017.
Compulsando os autos, verifico que a prestação de contas, tal como apresentada pelo órgão partidário, faz jus à aprovação.
Com efeito, o prestador apresentou as peças exigidas pela legislação vigente, não se tendo verificado no curso da análise técnica
irregularidades que possam comprometer o juízo de aprovação das contas.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Assim, em virtude da constatação de que os documentos apresentados refletem adequadamente a movimentação financeira do partido, impõese o julgamento de aprovação das contas.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido dos Trabalhadores – PT de Dois Irmãos das Missões,
com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Diligências Legais.
Transitado em julgado, arquive-se.
Seberi, 15 de julho de 2019
Bruna Casagrande Siebeneichler
Juíza Eleitoral da 132ª ZE
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146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-97.2019.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Constantina
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (Adv(s) - Adriana Ribeiro Marcon - OAB/RS n.97.791)
RESPONSÁVEL(S) : NERIO ROSO(Adv(s) - Adriana Ribeiro Marcon - OAB/RS n.97.791) E MARISA SICHELERO ROSO(Adv(s) - Adriana
Ribeiro Marcon - OAB/RS n.97.791)
Vistos.
Embora intempestiva, recebo a documentação referente à Prestação de Contas do Partido Popular Socialista – PPS de Novo Xingu/RS (fls. 05
e 06). Trata-se de uma prestação de contas anual sem movimentação financeira.
Diante disso, atualize-se a autuação do feito com a inclusão do procurador constituído pela agremiação partidária e responsáveis.
Após, 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 o Cartório a juntada dos extratos bancários disponibilizados na forma do § 3º do art. 6º da
suprarreferida resolução, bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, consoante disposto no art. 45,
II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ato contínuo, proceda-se à análise técnica no prazo de 5 (cinco) dias, com posterior vista ao MPE para manifestação em igual prazo.
Determino, também, que sejam executadas as demais providências que se entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
Abra-se vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados no
processo, no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Constantina, 12 de julho de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-69.2018.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Liberato Salzano
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (Adv(s): Tatiane Raquel Zanetti, OAB/RS: 101.173)
RESPONSÁVEL(S) : LUDIBERGA TRÊS ZUCHELLO (Adv(s): Tatiane Raquel Zanetti, OAB/RS: 101.173)E JULIANO CANDATEN(Adv(s):
Tatiane Raquel Zanetti, OAB/RS: 101.173)
Vistos.
Embora intempestiva, recebo a documentação referente à Prestação de Contas do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de
Liberato Salzano/RS (fls. 19 e 20). Trata-se de uma prestação de contas anual sem movimentação financeira.
Diante disso, atualize-se os registros no Sistema SICO, com o levantamento da suspensão dos repasses das quotas do Fundo Partidário, a
contar da data da apresentação das contas.
Atualize-se a autuação do feito com a inclusão do procurador constituído pela agremiação partidária e responsáveis.
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.
Ato contínuo, proceda-se à análise técnica no prazo de 5 (cinco) dias, com posterior vista ao MPE para manifestação em igual prazo.
Determino, também, que sejam executadas as demais providências que se entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
Abra-se vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados no
processo, no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Constantina, 12 de julho de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
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148ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 158-78.2018.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) MARCELO HENRIQUE LORENZI-OAB 98815)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS ANTONIO DE LIMA E JORGE PEREIRA DA SILVA (ADV(S) MARCELO HENRIQUE LORENZI-OAB 98815)
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC de Erechim/RS, referente às Eleições de 2018.
A agremiação apresentou as contas, intempestivamente, em 27 de junho de 2019.
Publicado o Edital 025/2019 dando publicidade às contas, transcorreu o prazo legal de 3 (três) dias sem a apresentação de impugnações.
Foi emitido parecer técnico conclusivo apontando falha que não comprometeu a regularidade das contas, concluindo pela aprovação com
ressalvas.
O Ministério Público manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas eleitorais de 2018 do Partido Social Cristão - PSC de Erechim/RS, referentes às Eleições de 2018.
A análise técnica observou que agremiação não realizou a abertura conta bancária específica para as eleições 2018, contrariando a
determinação do art. 10, § 1º, inc. II da Resolução TSE 23.553/2017.
No entanto, em que pese o descumprimento do comando normativo, há que se ressaltar, conforme apontado pelo órgão técnico, que a análise
das contas não restou prejudicada; tampouco comprometida a sua confiabilidade, tendo em vista que sequer houve a contabilização de
recursos financeiros na campanha.
Nesse sentido, tem entendido o TRE/RS:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. SERVIÇOS DE ADVOCACIA E
CONTABILIDADE. UTILIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. AGREMIAÇÃO
SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. ELEIÇÕES 2016. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...) 2. A ausência de abertura de conta bancária específica para as eleições é irregularidade que, por si só, é apta a ensejar a desaprovação
das contas. No entanto, ausentes indícios de participação do partido no pleito, adequado o entendimento de aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do parecer conclusivo da unidade técnica do Tribunal. Aprovação com ressalvas." (TRE-RS, PC 210-04.2016.6.21.0000,
Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18.10.2017, unânime.) Grifei.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação das contas, em consonância com o parecer técnico.
Por fim, cabe mencionar que não houve impugnação por parte dos demais partidos políticos, candidatos, coligações, bem como por qualquer
outro interessado.
ANTE O EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo Partido Social Cristão - PSC de Erechim/RS, relativas às Eleições
de 2018, com fundamento no art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 16 de julho de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE

158ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2019 - 158ªZE/RS
Classe Pet – Processo n. 31-76.2019.6.21.0158
Requerente: Partido Social Liberal – Diretório Estadual do Rio Grande do Sul
ADV.: Renata D’Avila Esmeraldino – OAB/RS 81556
Vistos, etc
Trata-se de petição de nº 31-76.2019.6.21.0158 apresentada por PARTIDO SOCIAL LIBERAL – DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE
DO SUL, postulando seja reconhecida sua ilegitimidade para apresentação das contas da agremiação municipal, eis que para tanto foi
intimado.
O peticionante foi intimado com base na Resolução TSE 23.546/2017, artigo 745, § 5º e § 6º.
Manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no sentido de que não compete ao Diretório Estadual tal providência, mas sim ao Diretório
Municipal.
Breve Relato. Decido.
Embora o Juízo mantenha o entendimento de que o Diretório Estadual tenha legitimidade para a Prestação de Contas anual do Diretório
Municipal, caso não o faça, com base na legislação já citada, melhor analisados os autos, vê-se que a presente situação é peculiar.
A certidão de fls. 07 dá conta de que o órgão Municipal do Partido encontra-se em situação de “não vigente”, devido à suspensão por falta de
prestação de contas desde janeiro de 2018.
Nessa condição, sequer deveria ter sido intimado para a prestação de contas, seja por si ou pelo órgão imediatamente superior.
Diante do Exposto, torno sem efeito a notificação encaminhada ao Diretório Estadual do PSL para suplementar a prestação de contas do
Diretório Municipal, porque este órgão, inclusive, não está obrigado a fazê-lo, dada sua condição de suspenso.
Intimem-se
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Após arquive-se
Porto Alegre, 12 de julho de 2019
Gladis de Fátima Canelles Piccini
Juíza Eleitoral

163ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2019 - 163ª ZE/RS - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
O (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Denise Dias Freire, MM Juiz (a) Eleitoral desta 163ª Zona, Circunscrição Eleitoral do estado do
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Mal. Floriano Peixoto,
296, centro, em Rio Grande/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95
e do art. 45, inciso 1, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente às prestações de
contas anuais- exercício 2018 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, do seguinte partido político:
Partido Progressista- PP ( Presidente – Marco José Puccineli Soldera) e (Adv. Sandra Cristina da Silveira Teixeira- OAB/RS 102.462.
PRAZO: No prazo 03 (três) dias contados da publicação deste edital, qualquer partido poderá examinar a declaração, com o prazo de 03 (três)
dias para impugná-las, e esta deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou 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.
Rio Grande, 17 de julho de 2019.
Eu, Giovane Araujo Brandão, Chefe do Cartório da 163ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Denise Dias Freire,
Juiza Eleitoral da 163ª ZE..

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-30.2019.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Morro Redondo
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE MORRO REDONDO (ADV(S) CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI-OAB 42315)
RESPONSÁVEL(S) : MARA ANDREOLI GONÇALVES E DIOCELIO JAECKEL (ADV(S) CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI-OAB 42315)
V.
Trata-se de prestação de contas anual, encaminhada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Morro Redondo, relativa ao
exercício de 2018. Consoante documentos de flS. 02/38.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/RS, decorrido o prazo, não houve impugnação à prestação de contas do partido.
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto na Resolução TSE nº 23.546/17.
Após análise dos documentos constantes nos autos, a unidade técnica emitiu parecer pela aprovação das contas apresentadas (fls. 52/53).
O Ministério Público, da mesma forma, manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 56).
É o sucinto relatório. Decido.
Na prestação de contas apresentada pelo partido não constam, segundo análise realizada, impropriedades relevantes ou irregularidades que
justifiquem a sua rejeição.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Morro Redondo, relativas ao
exercício de 2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se os registros de praxe e arquivem-se os autos.
Pelotas, 15 de julho de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-15.2019.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Morro Redondo
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MORRO REDONDO (ADV(S) DANIEL PAULO CAMPOS DE CAMPOS-OAB 96385)
RESPONSÁVEL(S) : FLAVIO REIS DE ALMEIDA E IEDA DE OLIVEIRA MACHADO (ADV(S) DANIEL PAULO CAMPOS DE CAMPOS-OAB
96385)
V.
Trata-se de prestação de contas anual, encaminhada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Morro Redondo, relativa ao exercício
de 2018. Consoante documentos de fls. 02/36.
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Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/RS, decorrido o prazo, não houve impugnação à prestação de contas do partido.
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto na Resolução TSE nº 23.546/17.
Após análise dos documentos constantes nos autos, a unidade técnica emitiu parecer pela aprovação das contas apresentadas (fls. 48/49).
O Ministério Público, da mesma forma, manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 53).
É o sucinto relatório. Decido.
Na prestação de contas apresentada pelo partido não constam, segundo análise realizada, impropriedades relevantes ou irregularidades que
justifiquem a sua rejeição.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Morro Redondo, relativas ao exercício
de 2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se os registros de praxe e arquivem-se os autos.
Pelotas, 15 de julho de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-52.2019.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Capão do Leão
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE CAPÃO DO LEÃO (ADV(S) HELVÉCIO MACHADO FILHO-OAB 89994)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL BRAUN (ADV(S) HELVECIO MACHADO FILHO-OAB 89994), FERNANDO ALFREDO PIMENTA MADEIRA
(ADV(S) HELVÉCIO MACHADO FILHO-OAB 89994)
V.
Trata-se de prestação de contas anual, encaminhada pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) de Capão do Leão/RS, relativa ao
exercício de 2018, consoante documentos de fls. 02/48.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/RS, decorrido o prazo, não houve impugnação à prestação de contas do partido.
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto na Resolução TSE nº 23.546/17.
Após análise dos documentos constantes nos autos, a unidade técnica emitiu parecer pela aprovação das contas apresentadas (fls. 62/63).
O Ministério Público, da mesma forma, manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 65).
É o sucinto relatório. Decido.
Na prestação de contas apresentada pelo partido não constam, segundo análise realizada, impropriedades relevantes ou irregularidades que
justifiquem a sua rejeição.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) de Capão do Leão/RS, relativas ao
exercício de 2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se os registros de praxe e arquivem-se os autos.
Pelotas, 15 de julho de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-97.2019.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Capão do Leão
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) (ADV(S) PEDRO FERREIRA PIEGAS-OAB 79679)
RESPONSÁVEL(S) : JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE E MARCUS AURÉLIO FERNANDES PIRES (ADV(S) PEDRO FERREIRA
PIEGAS-OAB 79679)
V.
Trata-se de prestação de contas anual, encaminhada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) de Capão do Leão/RS, relativa ao
exercício de 2018. Consoante documento de fl. 02, o partido declarou ausência de movimentação financeira neste período.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/RS, decorrido o prazo, não houve impugnação à prestação de contas do partido.
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/17.
Consoante manifestação técnica de fl. 14, não há registro de repasses financeiros advindos do Fundo Partidário e de transferências
intrapartidárias em favor do partido, bem como não há movimentação nos extratos bancários do partido.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl.17).
É o relatório.
Decido.
Tendo em vista o art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95, a agremiação partidária apresentou sua declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício de 2018. Não houve impugnação às contas prestadas. Nada foi registrado acerca de qualquer irregularidade.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) de Capão do Leão/RS, relativas ao
exercício de 2018, nos termos do artigo 45, VIII, “a”, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se os registros de praxe e arquivem-se os autos.
Pelotas, 15 de julho de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 55/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-42.2018.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: PELOTAS
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE PELOTAS. ADV. LUIS FERNANDO WINCK
MEDEIROS - OAB/RS 56.448
RESPONSÁVEL(IS) : NELCEU DOS SANTOS DORO E LEONEL VIEIRA DA CUNHA. ADV. LUIS FERNANDE WINCK MEDEIROS OAB/RS 56.448.
LUIS EDUARDO ZIMMERMAN LONGARAY E MARCIA SILVA SEDREZ . (SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS)
R.h.
Defiro o parcelamento em 24 meses, considerando o valor do débito.
Em 15/07/2019
Bento Fernandes de Barros Junior,
Juiz Eleitoral

173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 040/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 3-97.2018.6.21.0173
AUTOR(S): MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
VITIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S): ÁUREO MUNIZ TEDESCO
“Vistos.
I. Designo audiência de instrução para o dia 13/09/2019, às 13h30min, para interrogatório do réu e oitiva das testemunhas arroladas pelo
Ministério Público (fl. 02-v).
II. Cientifique-se de que a audiência realizar-se-á na sala de audiência da 1ª Vara Criminal do Fórum desta comarca, sala 117.
III. Intimem-se.
Diligências legais.
Gravataí, 17 de julho de 2019."
Valéria Eugênia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 173 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 126-32.2017.6.21.0173
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 39, §5º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: VALERIA EUGENIA NEVES WILLHELM
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA (ADV(S) GISELA ANTIA E ALMEIDA-OAB 29385)
Visto.
I – RELATÓRIO:
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso nas
sanções do artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, pela prática de arregimentação de eleitores e boca de urna, fato ocorrido em
12 de março de 2017, dia das eleições de Gravataí/RS.
Narra a exordial acusatória que “na ocasião, o denunciado foi flagrado nas proximidades da Escola Tuiuti, efetuando propaganda de boca de
urna e atos de arregimentação de eleitores. Orientado por agentes públicos a sair do local, o denunciado lá permaneceu, continuando a
praticar os mesmos atos”.
Oferecida transação penal, o réu não aceitou (fl. 20).
A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2017 (fl. 30).
Proposta a suspensão condicional do processo, o réu recusou o benefício (fl. 36).
Acostada Defesa Preliminar (fls. 38/39).
Realizada audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação (fls. 69/71 e 166/167 e CD da página seguinte, sem número),
sendo nomeado Advogado Dativo para o ato de interrogatório do réu (fl. 166).
As alegações orais foram convertidas em memoriais escritos (fl. 166).
Atualizados os antecedentes do réu às fls. 175/177.
Em memoriais, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da ação penal, pugnando pela condenação do réu nas sanções
do artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97 (fls. 179/186).
A Defesa, por seu turno, pugnou pela improcedência da ação, por falta de elementos de prova aptos à condenação do acusado (fls. 191/193).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: (…) II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de
boca de urna.
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No mérito, a materialidade do delito restou comprovada pelo Termo Circunstanciado (fl. 05), pelo boletim de ocorrência nº 749498/2017/983010
(fls. 06/07 e 10/11) e pelas provas orais produzidas em Juízo.
A autoria, apesar da negativa do réu, é certa na pessoa do acusado. Vejamos.
A prova oral colhida em juízo corrobora os termos da denúncia, pois as testemunhas Carolina Barth Loureiro, Promotora de Justiça, e a
Assessora desta, Evelyn Sofia de Oliveira, foram unânimes em afirmar que ALESSANDRO foi flagrado nas imediações da Escola Tuiuti,
abordando eleitores, fazendo boca de urna. Ambas referiram que pediram para que o réu se retirasse do local, e, em não o fazendo, foi-lhe
dada voz de prisão.
Os relatos uníssonos da Promotora de Justiça e da servidora do Ministério Público Estadual, ambas presentes no dia da lavratura do Termo
Circunstanciado, comprovam a materialidade e a autoria do delito.
Ademais, ambas narraram com convicção que ao realizarem a fiscalização na Escola Tuiuti, foram efetuadas diversas prisões em flagrante, por
criminosos que estavam fazendo boca de urna, durante as eleições, dentre estes, o réu ALESSANDRO.
Por tais razões, impõe-se a condenação do réu ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA pelo delito de que está sendo acusado.
III – DISPOSITIVO:
Em face do exposto, CONDENO o réu ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA, como incurso nas sanções do 39, § 5º, inciso II, da Lei nº
9.504/97.
Aplicação da pena:
O réu não possui antecedentes criminais, como demonstram as certidões judiciais das fls. 175/177. Não há elementos concretos nos autos
para valorar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstância e consequências são inerentes ao tipo penal em apreço,
razão pela qual deixo de valorá-los. Não há falar em comportamento da vítima.
Assim, examinadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, as quais não são negativas, verifico baixa a culpabilidade
do agente, o que demonstra que possivelmente cometeu o delito para auferir um pequeno lucro na atividade (boca de urna e arregimentação
de eleitores), pois sequer há demonstração de que seja correligionário do partido, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis)
meses de detenção.
Não havendo circunstâncias agravantes nem atenuantes, bem como inexistentes causas de aumento ou diminuição a incidirem no caso,
mantenho a pena provisoriamente fixada em 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras moduladoras.
Considerando que o disposto no artigo 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, através de entidade sem fins lucrativos, a ser definida pelo Juízo da Execução, à razão
de uma hora de tarefa por dia de condenação, pelo mesmo prazo da pena cominada.
A pena de multa fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, no valor
unitário de 1/10 (um dez avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo o referido valor ser atualizado quando da execução,
levando em consideração, ainda, a parca condição econômica do ofendido, conforme indicam os elementos constantes nos autos.
Custas pelo condenado.
Transitada em julgado:
a) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF;
b) Forme-se o PEC definitivo; e
c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Após, arquive-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências legais.
Gravataí, 16 de julho de 2019
Valeria Eugenia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral da 173ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 173 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 128-02.2017.6.21.0173
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 39, §5º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: VALERIA EUGENIA NEVES WILLHELM
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : CRISTIANO FERNANDES (ADV(S) FLÁVIO EDUARDO BARRETO CORRÊA-OAB 22294)
Visto.
I – RELATÓRIO:
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra CRISTIANO FERNANDES, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do
artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, pela prática de arregimentação de eleitores e boca de urna, fato ocorrido em 12 de março
de 2017, dia das eleições de Gravataí/RS.
Narra a exordial acusatória que “na ocasião, o denunciado foi flagrado nas proximidades da Escola Tuiuti, efetuando propaganda de boca de
urna e atos de arregimentação de eleitores. Orientado por agentes públicos a sair do local, o denunciado lá permaneceu, continuando a
praticar os mesmos atos".
A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2017 (fl. 34).
Proposta a suspensão condicional do processo (fl. 32), esta não foi aceita pelo réu (fl. 40).
Acostada Defesa Preliminar (fls. 42/43).
Realizada audiência de instrução, foi nomeado Advogado dativo para o ato, e inquiridas testemunhas (fls. 149/151). As alegações orais foram
convertidas em memoriais escritos.
Atualizados os antecedentes do réu às fls. 158/160.
Em memoriais, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da ação penal, pugnando pela condenação do réu Cristiano
Fernandes às sanções das penas do artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97 (fls. 162/168).
Por seu turno, a Defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da prova obtida, por falta dos requisitos dos artigos 41 e 395 do Código de
Processo Penal. No mérito, pugnou pela improcedência da ação, por falta de elementos de prova aptos à condenação do acusado.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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II – FUNDAMENTAÇÃO:
a) Da alegação preliminar:
Tenho por afastar a alegação preliminar da Defesa de inépcia da inicial, por verificar que a peça inicial observou os requisitos exigidos pelos
artigos 41, caput, do Código de Processo Penal, e 357, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, não se configurando inepta em relação ao delito
imputado, pois contém a identificação do réu, a exposição dos fatos criminosos e as circunstâncias em que ocorreram, bem como a
classificação penal do delito.
Com efeito, após qualificar o réu, a denúncia especifica a data do delito, narrando o fato e as circunstâncias, segundo dados obtidos no termo
circunstanciado, finalizando com a classificação do fato como arregimentação de eleitores e boca de urna, permitindo o pleno exercício da
defesa do acusado.
b) Do mérito:
Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: (…) II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de
boca de urna.
No mérito, a materialidade do delito restou comprovada pelo Termo Circunstanciado (fls. 06/11), além das respectivas propagandas,
“santinhos”, constantes das fls. 12/13, que foram encontradas com o réu no momento do flagrante.
A autoria, apesar da negativa do réu, é certa na pessoa do acusado. Vejamos.
A prova oral colhida em juízo corrobora os termos da denúncia, pois as testemunhas Carolina Barth Loureiro, Promotora de Justiça, e a
Assessora desta, Evelyn Sofia de Oliveira foram unânimes em afirmar que CRISTIANO foi flagrado nas imediações da Escola Tuiuti,
abordando eleitores, fazendo boca de urna. Ambas referiram que pediram para que o réu se retirasse do local, e, em não o fazendo, foi-lhe
dada voz de prisão. Relataram que a negativa de CRISTIANO fez com que este fosse preso, tendo o material, “santinhos”, sido juntado ao
feito.
Ou seja, os relatos uníssonos da Promotora de Justiça e da servidora do Ministério Público Estadual, ambas presentes no dia da lavratura do
Termo Circunstanciado, comprovam a materialidade e a autoria do delito.
Ademais, ambas narraram com convicção que ao realizarem a fiscalização na Escola Tuiuti, foram efetuadas diversas prisões em flagrante, por
criminosos que estavam fazendo boca de urna, durante as eleições, dentre estes, o réu CRISTIANO.
Por tais razões, impõe-se a condenação do réu CRISTIANO FERNANDES pelo delito de que está sendo acusado.
III – DISPOSITIVO:
Em face do exposto, CONDENO o réu CRISTIANO FERNANDES, como incurso nas sanções do 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97.
Dosimetria da pena:
O réu não possui antecedentes criminais, como demonstra a certidão judicial criminal (fl. 158). Não há elementos concretos nos autos para
valorar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstância e consequências são inerentes ao tipo penal em apreço, razão
pela qual deixo de valorá-los. Não há falar em comportamento da vítima.
Assim, examinadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, as quais não são negativas, verifico baixa a culpabilidade
do agente, o que demonstra que possivelmente cometeu o delito para auferir um pequeno lucro na atividade (boca de urna e arregimentação
de eleitores), pois sequer há demonstração de que seja correligionário do partido, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis)
meses de detenção.
Não havendo circunstâncias agravantes nem atenuantes, bem como inexistentes causas de aumento ou diminuição a incidirem no caso,
mantenho a pena provisoriamente fixada em 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras moduladoras.
Considerando que o disposto no artigo 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, através de entidade sem fins lucrativos, a ser definida pelo Juízo da Execução, à razão
de uma hora de tarefa por dia de condenação, pelo mesmo prazo da pena cominada.
A pena de multa fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, no valor
unitário de 1/10 (um dez avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo o referido valor ser atualizado quando da execução,
levando em consideração, ainda, a parca condição econômica do ofendido, conforme indicam os elementos constantes nos autos.
Custas pelo condenado.
Transitada em julgado:
a) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF;
b) Forme-se o PEC definitivo; e
c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Após, arquive-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências legais.
Gravataí, 16 de julho de 2019
Valeria Eugenia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral da 173ª ZE
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