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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Edital
EDITAL N. 79/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foi julgado na sessão de 21.10.2019 o seguinte processo:
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1) Proc. Classe RVE N. 745 - Revisão do Eleitorado. Procedência: Marau. Interessado(s): Justiça
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, homologaram a revisão do eleitorado.”. Ementa: REVISÃO DO ELEITORADO COM IDENTIFICAÇÃO
BIOMÉTRICA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.440/15. RESOLUÇÃO TRE-RS N. 258/14. PROGRAMA BIOMETRIA 2019-2020. HOMOLOGAÇÃO.
Cumpridas todas as formalidades regulamentares. Inexistência de irregularidade apta a comprometer os trabalhos revisionais biométricos.
Cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão. Manutenção das demais na qualidade de revisadas.
Homologação.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 04.11.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Despachos
PROCESSO 0603647-33.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603647-33.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ONEI SELES LOUREIRO, ELEICAO 2018 ONEI SELES LOUREIRO DEPUTADO ESTADUAL
De ordem do relator, cumpra-se o rito estabelecido no parágrafo 6° do art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/17, conforme determinado na
decisão do ID 3685683, segundo o qual, após a citação do omisso o Ministério Público Eleitoral terá vista dos autos para emissão de parecer
no prazo de 2 (dois) dias (inciso V).
Porto Alegre, 30 de outubro de 2019.
Daiane Piccoli, assessora técnica.

Atos da Presidência
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 276/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
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NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

Josemar dos Santos Riesgo, 3,5
Diretor-Geral do TRE/RS (CJ4)

ADICIONAL

R$ 665,00
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VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

Ida: R$ 35,00; R$ 2.530,50
Retorno:
R$
168,00

-R$ 124,08

VALOR
LÍQUIDO
R$ 2.406,42

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Natal/RN
06 a 9-11-2019
Participação no 77º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais,
MOTIVO:
a realizar-se de 07 a 08-11-2019. Proc.: 0006804-85.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Revoga o ACD 259/2019.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 30-10-2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 272, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE O PLANO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MAGISTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições legais,
Considerando o disposto na Resolução n. 291, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, que consolida as resoluções sobre
a Política e Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário e dá outras providências,
Considerando o disposto na Resolução TRE-RS n. 253, de 15 de setembro de 2014, que institui a Política de Segurança deste Tribunal e o
Comitê Permanente de Segurança Institucional,
Considerando o disposto na Resolução TRE-RS n. 329, de 14 de maio de 2019, que institui o Núcleo de Inteligência deste Tribunal,
Considerando o disposto na Lei n. 12.694, de 24 de julho de 2012, que autoriza os tribunais, no âmbito de suas competências, a tomarem
medidas para reforçar a segurança em seus prédios,
Considerando a necessidade de manter, em caráter permanente, procedimentos que propiciem segurança aos magistrados deste Tribunal
para possibilitar o pleno exercício de suas funções,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o Plano de Proteção e Assistência a Magistrados em Situação de Risco no âmbito da jurisdição do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Art. 2º O Plano envolve a adoção, conforme o caso, das seguintes providências pela Presidência, condicionada à caracterização da situação
de risco:
I – comunicar a situação de risco ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região ou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
conforme o órgão de vinculação do magistrado;
II – representar à autoridade policial pela instauração de inquérito para apuração de eventual infração praticada contra magistrado no exercício
de suas funções;
III – requisitar às Polícias da União e do Estado do Rio Grande do Sul, quando necessário, auxílio de força policial e a prestação de serviço de
proteção policial a magistrados e familiares em situação de risco.
Parágrafo único. A adoção das medidas de que trata o caput será precedida de provocação do magistrado, que comunicará à Presidência a
situação de risco a que se encontra exposto, bem como seus familiares, se for o caso, e requisitará proteção especial.
Art. 3º Os casos omissos serão decididos pela Presidência.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 274/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
E NÚMERO
CARGO/COMISSÃO
DE DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

ADICIONAL

Hermes
Rossoni, 2,5
Coordenador
de
Orçamento (CJ-2)

R$ 420,00

Jodoé Renato Menger, 2,5
Coordenador
de

R$ 420,00

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Ida:
R$168,00; R$ 1.386,00
Retorno:
R$168,00

- R$ 103,40

R$ 1.282,60

Ida:
R$168,00; R$ 1.386,00
Retorno:

- R$ 103,40

R$ 1.282,60
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R$168,00

TOTAL:

R$ 2.772,00

- R$ 206,80

R$ 2.565,20

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília/DF
06 a 08-11-2019
Participação no treinamento para operação do sistema SIGEC, a ser realizado no TSE, em
MOTIVO:
07-11-2019. Proc.: 0008004-30.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 29-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 279/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO
DE DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Luciana
Arenhart 3,5
Santos, Assistente VI da
Assessoria
de
Comunicação
Social
(FC-6)

R$ 420,00

Ida: R$168,00;

R$ 1.638,00

- R$103,40

R$ 1.534,60

Luciane
Regina 3,5
Gasperin, Assistente III
da
Assessoria
de
Comunicação
Social
(FC-3)

R$ 420,00

Ida:
R$168,00; R$ 1.806,00
Retorno:
R$168,00

- R$103,40

R$ 1.702,60

R$ 3.444,00

- R$ 206,80

R$ 3.237,20

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Brasília/DF
10 a 13-11-2019
Curso Protocolo, Cerimonial e Planejamento de Eventos Públicos, a realizar-se de 11 a 1311-2019.
Proc.: 0007888-24.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
A servidora Luciana Arenhart Santos recebeu no ACD n. 277/2019 o adicional de retorno.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 30-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 275/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do
TRE/RS

3,5

R$ 700,00

Ida: Retorno:
R$168,00

R$ 2.618,00

Desembargador André Luiz Planella Villarinho,VicePresidente e Corregedor Regional Eleitoral do TRE/
RS

3,5

R$ 700,00

Ida: Retorno:
R$ 168,00

R$ 2.618,00

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ADICIONAL¹

VALOR TOTAL

R$ 5.236,00
Natal/RN
06 a 09-11-2019
Participação no 77º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais
Eleitorais, a realizar-se de 07 a 08-11-2019. Proc.: 0006804-85.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
Grande do Sul
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¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Revoga o ACD 258/2019.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 30-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 277/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Cleber da Silva Moreira, 3,5
Assessor II da Assessoria
de Comunicação Social
(CJ-2)

R$ 420,00

Ida:
R$ 1.806,00
R$
168,00;
Retorno:
R$ 168,00

-R$ 124,08

R$ 1.681,92

Luciana Arenhart Santos, 3,5
Assistente
VI
da
Assessoria
de
Comunicação Social (FC-6)

R$ 420,00

Ida:
R$ 1.806,00
R$
168,00;
Retorno:
R$ 168,00

-R$ 124,08

R$ 1.681,92

R$ 3.612,00

-R$ 248,16

R$ 3.363,84

TOTAL:
DESTINO:

Natal/RN

DESLOCAMENTO:

06 a 9-11-2019
Participação no 77º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais
MOTIVO:
Regionais Eleitorais, a realizar-se de 07 a 08-11-2019. Proc.: 000680485.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Revoga o ACD 260/2019.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 30-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 278/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Débora do Carmo Vicente, 3,5
Coordenadora
da
Escola
Judiciária Eleitoral do Rio
Grande do Sul (CJ-2)

R$ 560,00

Ida:
R$ 2.268,00
R$
140,00;
Retorno:
R$ 168,00

-R$ 124,08

R$ 2.143,92

Dione Santos de Almeida, 3,5
Assistente III Presidência (FC3)

R$ 560,00

Ida:
R$ 2.268,00
R$
140,00;
Retorno:
R$ 168,00

-R$ 124,08

R$ 2.143,92

Luciana
Arenhart
Santos, 3,5
Assistente VI da Assessoria de
Comunicação Social (FC-6)

R$ 560,00

Ida:
R$ 2.268,00
R$
140,00;
Retorno:
R$ 168,00

-R$ 124,08

R$ 2.143,92

R$ 6.804,00

-R$ 372,24

R$ 6.431,76

TOTAL:
DESTINO:

Vitória/ES

DESLOCAMENTO:

20 a 23-11-2019

MOTIVO:

Participação no XIV Encontro do CODEJE, a realizar-se de 21 a 22-112019. Proc.: 0008191-38.2019.6.21.8000.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
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O número de dias úteis referentes às diárias pagas ao servidor Dione Santos de Almeida será descontado do pagamento do benefício auxíliotransporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 30-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 280/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do
TRE/RS

3,5

R$ 700,00

ADICIONAL¹
Ida: Retorno:
R$168,00

VALOR TOTAL
R$ 2.618,00

DESTINO:

Vitória/ES

DESLOCAMENTO:

20 a 23-11-2019

MOTIVO:

Participação no XIV Encontro do CODEJE, a realizar-se de 21 a 22-11-2019. Proc.:
0008191-38.2019.6.21.8000

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
Grande do Sul

¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 30-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

3ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-41.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Viadutos
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DR. JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO LUIZ ORTIGARA E RENATO BOHM (ADV(S) DR. JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Progressista - PP, do Município de Viadutos – RS, relativa ao ano de 2018. O diretório juntou
documentos (fls. 02 a 55), instruindo o feito com instrumento de procuração (art. 29, XX, Resolução TSE n. 23.546/2017) (fls. 03/04).
Juntou-se aos autos informação com a composição da diretoria do partido (fls. 33/34).
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS (fls. 64/66) informando a disponibilidade do balanço patrimonial e do
demonstrativo de resultado do exercício para exame e extração de cópias, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo legal, não
houve qualquer manifestação (fls. 70).
Expedido exame preliminar e exame das contas, o partido e responsáveis permaneceram inertes.
Sobreveio o Relatório Conclusivo do Exame de Contas, segundo o qual as contas merecem aprovação com ressalvas(fls. 82/85).
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, o parquet opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 87).
Em alegações finais o MPE reafirmou o parecer, mantendo-se o partido inerte.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Progressista - PP, do Município de Viadutos – RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária foi instruída, em parte, com os
documentos arrolados no artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017, estando suas peças devidamente
assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, contador habilitado e advogado constituído.
Houve omissão quanto a apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil, o que traz
insegurança a validade das informações apresentadas no balanço patrimonial e demonstrativo de resultados. Embora o envio do SPED
contábil à Receita Federal do Brasil e a apresentação do comprovante à Justiça Eleitoral seja garantidor da consistência das informações de
cunho contábil, não se verificou irregularidades no recebimento de recursos financeiros, conforme consulta aos sistemas eleitorais e extratos
bancários enviados pelas instituições financeiras.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o relatório
conclusivo.
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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Deste modo, realizadas todas as diligências para que o partido e responsáveis regularizassem as contas de acordo com os preceitos da
Resolução 23.546/2017, permaneceram inertes, mantendo as impropriedades apontadas. Assim, as contas merecem a aprovação com
ressalvas diante das inconsistências apontadas no parecer conclusivo das contas.
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido Progressista – PP, do Município de Viadutos, relativas ao
exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Gaurama, 30 de outubro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-49.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gaurama
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) DR. JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
RESPONSÁVEL(S) : JURANDIR BRUNO OGRODOSKI E KARIEL NATALIN ORTOLAN (ADV(S) DR. JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Social Democrático - PSD, do Município de Gaurama – RS, relativa ao ano de 2018. O
diretório juntou documentos (fls. 02 a 47), instruindo o feito com instrumento de procuração (art. 29, XX, Resolução TSE n. 23.546/2017) (fls.
03/04).
Juntou-se aos autos informação com a composição da diretoria do partido (fls. 48/49).
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS (fls. 57/59) informando a disponibilidade do balanço patrimonial e do
demonstrativo de resultado do exercício para exame e extração de cópias, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo legal, não
houve qualquer manifestação (fls. 63).
Expedido exame preliminar e exame das contas, o partido e responsáveis permaneceram inertes.
Sobreveio o Relatório Conclusivo do Exame de Contas, segundo o qual as contas merecem aprovação com ressalvas(fls. 73/75).
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, o parquet opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 78).
Em alegações finais o partido manifestou no sentido da não obrigatoriedade do envio do SPED à Receita Federal.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Social Democrático - PSD, do Município de Gaurama – RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária foi instruída, em parte, com os
documentos arrolados no artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017, estando suas peças devidamente
assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, contador habilitado e advogado constituído.
Houve omissão quanto a apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil, o que traz
insegurança a validade das informações apresentadas no balanço patrimonial e demonstrativo de resultados. Embora o envio do SPED
contábil à Receita Federal do Brasil e a apresentação do comprovante à Justiça Eleitoral seja garantidor da consistência das informações de
cunho contábil, não se verificou irregularidades no recebimento de recursos financeiros, conforme consulta aos sistemas eleitorais e extratos
bancários enviados pelas instituições financeiras.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o relatório
conclusivo.
Deste modo, realizadas todas as diligências para que o partido e responsáveis regularizassem as contas de acordo com os preceitos da
Resolução 23.546/2017, permaneceram inertes, mantendo as impropriedades apontadas. Assim, as contas merecem a aprovação com
ressalvas diante das inconsistências apontadas no parecer conclusivo das contas.
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido Social Democrático – PSD, do Município de Gaurama,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Gaurama, 30 de outubro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-34.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gaurama
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ANDREI BENITO NARDELLI-OAB 45.400)
RESPONSÁVEL(S) : LONIR PAULO CHIAPPARINI E MAURO JOSÉ CHIAPARINI (ADV(S) ANDREI BENITO NARDELLI-OAB 45.400)
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Progressista - PP, do Município de Gaurama – RS, relativa ao ano de 2018. O diretório
juntou documentos (fls. 02 a 40), instruindo o feito com instrumento de procuração (art. 29, XX, Resolução TSE n. 23.546/2017) (fls. 03/04).
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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Juntou-se aos autos informação com a composição da diretoria do partido (fls. 41/42).
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS (fls. 50/52) informando a disponibilidade do balanço patrimonial e do
demonstrativo de resultado do exercício para exame e extração de cópias, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo legal, não
houve qualquer manifestação (fls. 56).
Expedido exame preliminar e exame das contas, o partido e responsáveis permaneceram inertes.
Sobreveio o Relatório Conclusivo do Exame de Contas, segundo o qual as contas merecem aprovação com ressalvas(fls. 66/68).
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, o parquet opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 70).
Em alegações finais o partido manifestou no sentido da não obrigatoriedade do envio do SPED à Receita Federal.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Progressista - PP, do Município de Gaurama – RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária foi instruída, em parte, com os
documentos arrolados no artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017, estando suas peças devidamente
assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, contador habilitado e advogado constituído.
Houve omissão quanto a apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil, o que traz
insegurança a validade das informações apresentadas no balanço patrimonial e demonstrativo de resultados. Embora o envio do SPED
contábil à Receita Federal do Brasil e a apresentação do comprovante à Justiça Eleitoral seja garantidor da consistência das informações de
cunho contábil, não se verificou irregularidades no recebimento de recursos financeiros, conforme consulta aos sistemas eleitorais e extratos
bancários enviados pelas instituições financeiras.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o relatório
conclusivo.
Deste modo, realizadas todas as diligências para que o partido e responsáveis regularizassem as contas de acordo com os preceitos da
Resolução 23.546/2017, permaneceram inertes, mantendo as impropriedades apontadas. Assim, as contas merecem a aprovação com
ressalvas diante das inconsistências apontadas no parecer conclusivo das contas.
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido Progressista – PP, do Município de Gaurama, relativas ao
exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Gaurama, 30 de outubro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-64.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Carlos Gomes
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : CARLA FÁTIMA POTULSKI E LUIZ ZELINSKI (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores- PT, do Município de Carlos Gomes – RS, relativa ao ano de 2018. O
diretório juntou documentos (fls. 02 a 50), instruindo o feito com instrumento de procuração (art. 29, XX, Resolução TSE n. 23.546/2017) (fls.
03/04).
Juntou-se aos autos informação com a composição da diretoria do partido (fls. 51/52).
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS (fls. 60/62) informando a disponibilidade do balanço patrimonial e do
demonstrativo de resultado do exercício para exame e extração de cópias, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo legal, não
houve qualquer manifestação (fls. 66).
Expedido exame preliminar, o partido e responsáveis permaneceram inertes. No exame de contas o partido manifestou-se no sentido da
desnecessidade de envio da escrituração contábil à Receita Federal.
Sobreveio o Relatório Conclusivo do Exame de Contas, segundo o qual as contas merecem aprovação com ressalvas(fls. 78/81).
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, o parquet opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 83).
Em alegações finais o MPE reafirmou o parecer, mantendo-se o partido inerte.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores- PT, do Município de Carlos Gomes – RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária foi instruída, em parte, com os
documentos arrolados no artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017, estando suas peças devidamente
assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, contador habilitado e advogado constituído.
Houve omissão quanto a apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil, o que traz
insegurança a validade das informações apresentadas no balanço patrimonial e demonstrativo de resultados. Embora o envio do SPED
contábil à Receita Federal do Brasil e a apresentação do comprovante à Justiça Eleitoral seja garantidor da consistência das informações de
cunho contábil, não se verificou irregularidades no recebimento de recursos financeiros, conforme consulta aos sistemas eleitorais e extratos
bancários enviados pelas instituições financeiras.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o relatório
conclusivo.

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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Deste modo, realizadas todas as diligências para que o partido e responsáveis regularizassem as contas de acordo com os preceitos da
Resolução 23.546/2017, permaneceram inertes, mantendo as impropriedades apontadas. Assim, as contas merecem a aprovação com
ressalvas diante das inconsistências apontadas no parecer conclusivo das contas.
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido dos Trabalhadores– PT, do Município de Carlos Gomes,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Gaurama, 30 de outubro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-19.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Viadutos
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ARI VIEIRA E IRACEMA SALETE CARBONERA BEVILACQUA (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB
90344)
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de Viadutos – RS, relativa ao ano de 2018. O diretório
juntou documentos (fls. 02 a 64), instruindo o feito com instrumento de procuração (art. 29, XX, Resolução TSE n. 23.546/2017) (fls. 03/04).
Juntou-se aos autos informação com a composição da diretoria do partido (fls. 65/66).
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS (fls. 74/76) informando a disponibilidade do balanço patrimonial e do
demonstrativo de resultado do exercício para exame e extração de cópias, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo legal, não
houve qualquer manifestação (fls. 80).
Expedido exame preliminar, o partido e responsáveis permaneceram inertes. Posteriormente, o partido se manifestou quanto ao exame das
contas, alegando desnecessidade de envio à Receita Federal da escrituração contábil.
Sobreveio o Relatório Conclusivo do Exame de Contas, segundo o qual as contas merecem aprovação com ressalvas(fls. 92/95).
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, o parquet opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 97).
Em alegações finais o MPE reafirmou o parecer, mantendo-se o partido inerte.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de Viadutos – RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária foi instruída, em parte, com os
documentos arrolados no artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017, estando suas peças devidamente
assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, contador habilitado e advogado constituído.
Houve omissão quanto a apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil, o que traz
insegurança a validade das informações apresentadas no balanço patrimonial e demonstrativo de resultados. Embora o envio do SPED
contábil à Receita Federal do Brasil e a apresentação do comprovante à Justiça Eleitoral seja garantidor da consistência das informações de
cunho contábil, não se verificou irregularidades no recebimento de recursos financeiros, conforme consulta aos sistemas eleitorais e extratos
bancários enviados pelas instituições financeiras.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o relatório
conclusivo.
Deste modo, realizadas todas as diligências para que o partido e responsáveis regularizassem as contas de acordo com os preceitos da
Resolução 23.546/2017, permaneceram inertes, mantendo as impropriedades apontadas. Assim, as contas merecem a aprovação com
ressalvas diante das inconsistências apontadas no parecer conclusivo das contas.
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido dos Trabalhadores – PT, do Município de Viadutos ,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Gaurama, 30 de outubro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-94.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gaurama
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR JOSÉ SACCOMORI E VILMAR WOSNIAK (ADV(S) JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO

DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Trata-se da prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro- MDB, do Município de Gaurama – RS, relativa ao ano de 2018. O
diretório juntou documentos (fls. 02 a 45), instruindo o feito com instrumento de procuração (art. 29, XX, Resolução TSE n. 23.546/2017) (fls.
03/04).
Juntou-se aos autos informação com a composição da diretoria do partido (fls. 46/47).
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS (fls. 55/57) informando a disponibilidade do balanço patrimonial e do
demonstrativo de resultado do exercício para exame e extração de cópias, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo legal, não
houve qualquer manifestação (fls. 61).
Expedido exame preliminar e exame das contas, o partido e responsáveis permaneceram inertes.
Sobreveio o Relatório Conclusivo do Exame de Contas, segundo o qual as contas merecem aprovação com ressalvas(fls. 71/74).
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, o parquet opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 76).
Em alegações finais o partido manifestou no sentido da não obrigatoriedade do envio do SPED à Receita Federal.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Movimento Democrático Brasileiro- MDB, do Município de Gaurama – RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária foi instruída, em parte, com os
documentos arrolados no artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017, estando suas peças devidamente
assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, contador habilitado e advogado constituído.
Houve omissão quanto a apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil, o que traz
insegurança a validade das informações apresentadas no balanço patrimonial e demonstrativo de resultados. Embora o envio do SPED
contábil à Receita Federal do Brasil e a apresentação do comprovante à Justiça Eleitoral seja garantidor da consistência das informações de
cunho contábil, não se verificou irregularidades no recebimento de recursos financeiros, conforme consulta aos sistemas eleitorais e extratos
bancários enviados pelas instituições financeiras.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o relatório
conclusivo.
Deste modo, realizadas todas as diligências para que o partido e responsáveis regularizassem as contas de acordo com os preceitos da
Resolução 23.546/2017, permaneceram inertes, mantendo as impropriedades apontadas. Assim, as contas merecem a aprovação com
ressalvas diante das inconsistências apontadas no parecer conclusivo das contas.
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Movimento Democrático Brasileiro– MDB, do Município de
Gaurama, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Gaurama, 30 de outubro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 229/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 14-33.2018.6.21.0010
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 289 e 290 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : MARLON LEANDRO MELCHIOR (ADV(S) CRISTIANO PINTO BECKER-OAB 38791 E DEIVIS DANIEL HAESER-OAB 48672),
ADÃO ANAURIDES DE MOURA (ADV(S) KAROLINA RAFAELA KRUG-OAB 110106), ALCERI JOSÉ PEREIRA DIAS, JOSÉ OLIBIO
MACHADO, RIVAILSON SILISEI MACHADO E WÉLLINGTON JÚNIOR MACHADO (ADV(S) MILTON FRAGA GAIRA-OAB 58944)
Vistos.
Em sua promoção de fl. 330 o MPE manteve o posicionamento quanto à doação de três salários mínimos ao Juizado Especial Criminal pelo
réu Adão Anaurides de Moura, para a obtenção do benefício da suspensão condicional do processo, frizando que essa quantia poderá ser
parcelada, a fim de facilitar o pagamento por parte do réu.
Dessa forma o MPE reiterou os termos de fls. 304/305, requerendo a intimação do réu Adão, para que se manifeste de forma derradeira,
acerca da aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos de fl. 304/v.
Em face da promoção do MPE determino a intimação do réu, por meio de sua procuradora, por nota de expediente no DEJERS, para que se
manifeste no prazo de 05 (cinco) dias quanto à Promoção de fl. 330.
Com relação aos demais réus, aguarde-se.
Dil.
Cachoeira do Sul, 01 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 230/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-95.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Cabrais
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JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE NOVO CABRAIS (ADV(S) ADAIANA A. DO N. GOMES-OAB 92353,
MARCO ANTONIO ISER-OAB 41449 E NATHALIA STAVIZKI-OAB 96887)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO LUIZ FERNANDES DA ROSA E JOÃO BRENO ALVES (ADV(S) ADAIANA A. DO N. GOMES-OAB 92353,
MARCO ANTONIO ISER-OAB 41449 E NATHALIA STAVIZKI-OAB 96887)
Vistos.
Determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seu(s) advogado(s), por nota de expediente no DEJERS, para
que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo, tendo em vista o apontamento de irregularidades em sede de parecer, tanto pela unidade
técnica quanto pelo MPE.
Após, com o decurso do prazo, voltem os autos conclusos.
Dil.
Cachoeira do Sul, 01 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 231/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-72.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) VITOR HUGO BAISCH DONA-OAB 67209)
RESPONSÁVEL(S) : RONALDO RUDOLFO MILBRADT TROJAHN E ALOI DE VARGAS (ADV(S) VITOR HUGO BAISCH DONA-OAB 67209)
Vistos.
Determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seu(s) advogado(s), por nota de expediente no DEJERS, para
que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo, tendo em vista o apontamento de irregularidades em sede de parecer, tanto pela unidade
técnica quanto pelo MPE.
Após, com o decurso do prazo, voltem os autos conclusos.
Dil.
Cachoeira do Sul, 01 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 232/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-49.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS NEIRON TEIXEIRA VIEGAS, LUCAS KOLLER STEINDORFF E GLAUBER SANTOS SILVA (ADV(S) GLAUBER
SANTOS SILVA-OAB 91747)
Vistos.
Ciente da apresentação do exame preliminar das contas de fls. 83-84.
Intime-se o órgão partidário e os responsáveis, por meio do procurador, por nota de expediente no DEJERS, para complementação da
documentação no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias.
Após, constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda-se ao exame das contas do partido e da escrituração
contábil das receitas e gastos.
Acaso a documentação não seja apresentada, informe o cartório sobre a existência de elementos mínimos para análise da movimentação de
recursos do Fundo Partidário com a apuração do valor aplicado e verificação da origem dos recursos recebidos.
Caso haja elementos mínimos para análise, proceda-se ao exame das contas, em não havendo voltem conclusos para providências.
Dil.
Cachoeira do Sul, 01 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 54/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Senhora Débora Sevik, MM. Juíza Eleitoral Substituta desta 11ª 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 Cel. Paulino Teixeira, n.
619, em São Sebastião do Caí, tramita a Prestação de Contas n. 94-91.2018.6.21.0011, do Partido da Mobilização Nacional-PMN de São
Sebastião do Caí/RS, relativa a prestação de contas partidárias de 2017.
OBJETO: intimação do Sr. Antonio Carlos Bosco Massarollo, presidente nacional do Partido da Mobilização Nacional-PMN, que está
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91.2018.6.21.0011 que versa sobre a omissão da apresentação de contas do Exercício Financeiro de 2017 do Partido da Mobilização
Nacional-PMN de São Sebastião do Caí/RS. Em tempo, também INTIMO para, nos termo do art. 60, III, a da Resolução TSE n. 23.546/17:
1. Proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Res. TSE n. 23.464/15;
2. Destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
3. Juntar ao processo da prestação de contas a respectiva GRU, na forma prevista na decisão; ou
4. informar, quanto ao processo da prestação de contas e no prazo máximo de 15 (quinze dias), a inexistência ou insuficiência de repasses
destinados ao órgão partidário sancionado.
PRAZO: 03 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Sebastião do Caí, 30 de outubro de 2019.
Eu, Janaína Tessari Godoi, Chefe de Cartório da 11ª Zona Eleitoral, subscrevo.
DÉBORA SEVIK,
Juíza Eleitoral Substituta.

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.314/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PET – 519-77.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE CANDIDATO - ELEIÇÕES – 2016 – EXECUÇÃO DE JULGADO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
EXECUTADO: ANTONIO DIAS DA SILVA - (ADV. WILSON ANTONIO MOREIRA OAB/RS 50.304)
EXEQUENTE: UNIÃO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, fica Vossa Senhoria intimada do inteiro teor do despacho da fl. 66,
especialmente para manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias, referente ao bloqueio de valores realizado, advertindo que, no silêncio, a
indisponibilidade será convertida em penhora.
Andréa Ferretto Richter.
Chefe do Cartório da 15ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 315/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EE - 62-40.2019.6.21.0015
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DE TERCEIROS - Execução de Julgado - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
EMBARGANTE(S) : NARA REJANE PACHECO DA SILVA BUENO (ADV(S) RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES-OAB 39038)
EMBARGADO(S) : UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos etc.
Recebo os Embargos de Terceiro.
Analisando os autos, verifico que o veículo, GM/CELTA 2P SPIRIT, placa HEA8998, objeto da causa, está na titularidade do executado, Sr.
Valdir Marques de Oliveira, razão pela qual entendo como temerária a suspensão da restrição postulada em sede liminar.
Além disso, é importante destacar que a restrição de transferência não interfere na posse efetiva do veículo, nem o impede de transitar
livremente, de maneira que não gera, para o embargante, dano irreparável e/ou prejuízo de qualquer natureza, visto que implica apenas na
proibição de transferência da propriedade do bem.
Assim, entendo que a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN deve ser mantida até que ocorra o julgamento dos presentes
embargos.
Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da restrição de transferência do veículo, GM/CELTA 2P SPIRIT, placas HEA8998, até o
julgamento dos presentes Embargos.
Frise-se que, conforme estabelece o artigo 695 da CNJE, somente se atribuído efeito suspensivo é que seriam os embargos apensados aos
autos da execução, situação que não ocorre nos autos. Outrossim, tratando-se de ação de embargos de terceiro, onde se discute acerca da
manutenção ou não de restrição existente sobre bem constrito na execução, nada impede o andamento da execução, com o prosseguimento
de outras medidas constritivas e expropriatórias referente a outros bens, o que, saliente-se, ocorreria da mesma maneira se fosse atribuído
efeito suspensivo aos atos constritivos sobre o bem.
Certifique-se e junte-se cópia da presente decisão nos autos do processo PC n.º 525-84.2016.6.21.0015.
Cite-se o embargado, por meio de remessa dos autos, para querendo, apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta dias), nos termos dos
arts. 183 e 679 do CPC c/c artigo 694, inciso I, da CNJE.
Carazinho, 01 de novembro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 316/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EE - 63-25.2019.6.21.0015
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DE TERCEIROS - Execução de Julgado - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
EMBARGANTE(S) : ILVO DOS SANTOS (ADV(S) RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES-OAB 39038)
EMBARGADO(S) : UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
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Vistos etc.
Recebo os Embargos de Terceiro.
Analisando os autos, verifico que o veículo, FIAT/UNO VIVACE 1.0, placas ISK2597/ ISK2F97, objeto da causa, está na titularidade do
executado, Sr. Valdir Marques de Oliveira, razão pela qual entendo como temerária a suspensão da restrição postulada em sede liminar.
Além disso, é importante destacar que a restrição de transferência não interfere na posse efetiva do veículo, nem o impede de transitar
livremente, de maneira que não gera, para o embargante, dano irreparável e/ou prejuízo de qualquer natureza, visto que implica apenas na
proibição de transferência da propriedade do bem.
Assim, entendo que a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN deve ser mantida até que ocorra o julgamento dos presentes
embargos.
Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da restrição de transferência do veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, placas ISK2597/
ISK2F97, até o julgamento dos presentes Embargos.
Frise-se que, conforme estabelece o artigo 695 da CNJE, somente se atribuído efeito suspensivo é que seriam os embargos apensados aos
autos da execução, situação que não ocorre nos autos. Outrossim, tratando-se de ação de embargos de terceiro, onde se discute acerca da
manutenção ou não de restrição existente sobre bem constrito na execução, nada impede o andamento da execução, com o prosseguimento
de outras medidas constritivas e expropriatórias referente a outros bens, o que, saliente-se, ocorreria da mesma maneira se fosse atribuído
efeito suspensivo aos atos constritivos sobre o bem.
Certifique-se e junte-se cópia da presente decisão nos autos do processo PC n.º 525-84.2016.6.21.0015.
Cite-se o embargado, por meio de remessa dos autos, para querendo, apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta dias), nos termos dos
arts. 183 e 679 do CPC c/c artigo 694, inciso I, da CNJE.
Carazinho, 28 de outubro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 317/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 497-19.2016.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES - 2016 - EXECUÇÃO DE JULGADO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
EXECUTADO(S) : VERA GONÇALVES DE ALMEIDA (ADV(S) BRUNO BERTÉ-OAB 86407 E RODRIGO BORBA-OAB 80900)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Vistos etc.
Intime-se o executado para que efetue a retirada e o pagamento das Guias de Recolhimento da União e/ou se manifeste, no prazo de 5 (cinco)
dias, acerca da proposta de parcelamento apresentada pela exequente.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Carazinho, 01 de novembro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 318/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 478-13.2016.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - CARGO - VEREADOR - EXECUÇÃO DE JULGADO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : RAFAEL SANT`ANNA DE MORAES (ADV(S) GIOVANA CECCONELLO-OAB 70453)
Vistos etc.
Intime-se o executado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de parcelamento apresentada pela exequente.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Carazinho, 01 de novembro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 313/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 25-13.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – De Exercício Financeiro – 2018 – Pedido de Providências
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV. MAIQUEL ADAM OAB/RS 69.858)
RESPONSÁVEIS: PAULO ROBERTO SCHETTERT e EMELDA ANASTACIA HAUBERT (ADV. MAIQUEL ADAM OAB/RS 69.858)
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, fica a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para realizar a quitação da GRU, no prazo de 15 dias, conforme sentença de fls. 131 e 132 do processo supracitado.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
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25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-81.2019.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2018
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : AVANTE
RESPONSÁVEL(S) : ISMAEL GUTIERRES SOUZA E REJANE LOPES GONÇALVES CALDEIRA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do AVANTE, do município de Jaguarão/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido não apresentou suas contas no prazo legal, em desacordo aos §§ 4º e 5º, art. 28, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Constatada a
omissão, o Cartório Eleitoral procedeu a notificação da agremiação partidária e de seus responsáveis, na forma do art. 30, I, da referida
resolução, havendo transcorrido o novo prazo igualmente sem a entrega das contas.
Transcorrido o prazo e sem regularizarem sua representação processual, foi declarada a revelia do partido e responsáveis, bem com
determinada a suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário (fl.27-27v).
Certificadas as informações sobre ausência de repasses de Fundo Partidário, de utilização de recibos de doação e da existência de conta
bancária com movimentação, financeira conforme extratos bancários enviados por instituição financeira à Justiça Eleitoral, o Ministério Público
emitiu parecer no sentido de que as contas sejam consideradas como não prestadas (fl.-42-43.).
Intimadas as partes, não houve manifestação quanto aos documentos e informações do processo.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
O presente feito, na forma da Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do exercício de 2018 do AVANTE de
Jaguarão/RS.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
O partido e seus responsáveis foram intimados para cumprir com seu dever de prestar contas, mas deixaram de apresentá-la no prazo legal,
restando caracterizada, portanto, sua omissão.
A hipótese, pois, não é de desaprovação das contas, mas de julgá-las não apresentadas, nos termos do art. 45, IV, a, da Res. TSE n.
23.546/2017 acima citada, e, por consequência, de aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do AVANTE de Jaguarão/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018 e determino,
enquanto não regularizada sua situação:
a) a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a
prestação de contas, mantida a suspensão já determinada nos autos, à fl. 27-27v.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Jaguarão, 29 de outubro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-14.2019.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2018
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS BRANDÃO NOBRE (ADV(S) ALINE ACOSTA-OAB 114712 E DANIELA BEATRIZ ACOSTA-OAB 84603),
GIOVANI MANETTI DA SILVEIRA, EVA LÚCIA SOARES MORENO, MANOEL NUNES MALLET, ROSANGELA VELASQUES DA ROSA
CÁCERES, ROSIMERI OLIVEIRA DE MATTOS, DIANA RAMIRES COSTA E ANGELA ADRIAN JUNES PEREIRA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB, do município de Jaguarão/RS, referente ao exercício de
2018.
O Partido não apresentou suas contas no prazo legal, em desacordo aos §§ 4º e 5º, art. 28, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Constatada a
omissão, o Cartório Eleitoral procedeu a notificação da agremiação partidária e de seus responsáveis, na forma do art. 30, I, da referida
resolução, havendo transcorrido o novo prazo igualmente sem a entrega das contas.
Transcorrido o prazo e sem regularizarem sua representação processual, foi declarada a revelia do partido e responsáveis, com exceção de
Marcos Brandão Nobre.
Certificadas as informações sobre ausência de repasses de Fundo Partidário, de utilização de recibos de doação e da existência de conta
bancária com movimentação, financeira conforme extratos bancários enviados por instituição financeira à Justiça Eleitoral, o Ministério Público
emitiu parecer no sentido de que as contas sejam consideradas como não prestadas (fl.-78-79.).
Intimadas as partes, não houve manifestação quanto aos documentos e informações do processo, consoante certidão de fl. 85.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
O presente feito, na forma da Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do exercício de 2018 do Partido
Republicano Brasileiro - PRB de Jaguarão/RS.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
O partido e seus responsáveis foram intimados para cumprir com seu dever de prestar contas, mas deixaram de apresentá-la no prazo legal,
restando caracterizada, portanto, sua omissão.
A hipótese, pois, não é de desaprovação das contas, mas de julgá-las não apresentadas, nos termos do art. 45, IV, a, da Res. TSE n.
23.546/2017 acima citada, e, por consequência, de aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB de Jaguarão/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018 e determino, enquanto não regularizada sua situação:
a) a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a
prestação de contas, mantida a suspensão já determinada nos autos, à fl. 53;
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Jaguarão, 29 de outubro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE
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27ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 93/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-97.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE JÚLIO DE CASTILHOS
RESPONSÁVEL(S) : DAISON REGIS POMINA PEREIRA E JAMILA DOS SANTOS FACCO
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do Partido Social Cristão – PSC do município de Júlio de Castilhos - RS, referente
ao exercício financeiro de 2018, cujos responsáveis financeiros são Daison Regis Pomina e Jamila dos Santos Facco, presidente e tesoureira
da agremiação partidária, respectivamente.
Foram procedidas as devidas notificações ao partido e responsáveis para apresentação das contas em 72 (setenta e duas) horas, conforme
determina a Res. TSE 23.546/2017 em seu art. 30, I, “a” (fls. 05-06). Foram expedidas Cartas de Citação para que os representantes
partidários viessem a fazer parte da relação processual (fls. 12-14).
Foi apresentada declaração, pelo presidente da agremiação Daison Regis Pomina Pereira, informando que o partido encontra-se inativo e sem
qualquer movimentação financeira no período de 01.01.2018 à 06.06.2018 (fls 22).
O edital de n. 13/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 06/09/2019, edição nº 167, páginas 18-19.
Em 11/09/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 45, I, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Juntada informação do examinador técnico (fls. 32), constatou-se que não foram enviados à Justiça Eleitoral, pelas instituições financeiras,
extratos eletrônicos de eventual movimento financeiro realizado pelo PSC no exercício financeiro de 2018; o partido até o momento do exame
não informou o CNPJ à Justiça Eleitoral; também há inconformidade da declaração de ausência de movimentação apresentada, contrariando o
que determina o § 3º, incisos I e II do art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017; bem como não há conta bancária aberta para o partido; o exame
informa que não consta que o PSC de Júlio de Castilhos tenha recebido recursos oriundos do Fundo Partidário. Assim, o Parecer Conclusivo
recomenda a desaprovação das contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, em 19/09/2019, voltaram com parecer opinando pela não prestação das contas de 2018
do PSC de Júlio de Castilhos (fls. 34-35).
Concedido o prazo do art. 38 da Res. TSE 23.546/2017 para que o partido se manifestasse sobre os documentos apresentados nos autos,
mais uma vez quedou silente.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Está inscrito na Constituição da República
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Assim sendo, os partidos políticos devem observar a legislação vigente, dando especial atenção aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, a qual
regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, e que, em seu Título III (art. 30 e segs,) trata das finanças e
contabilidade dos partidos políticos inciando pela prestação de contas. Os partidos devem observar também o que dispõem as resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, editadas para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, a qual disciplina a
prestação de contas partidária.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 34 e parágrafos) e a Resolução TSE nº 23.546/2017, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação
de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas de competência, tendo por escopo identificar a origem das receitas e a destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos
políticos e candidatos e, nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017, determina, no art. 28, I, a obrigatoriedade de os Partidos Políticos,
por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Compulsando os autos, observa-se que o Partido Socialista Cristão – PSC de Júlio de Castilhos - RS não cumpriu com suas obrigações legais,
mesmo após notificação procedida pelo Cartório Eleitoral para apresentação das contas, quedando inerte. Quando citados a integrar a relação
processual, apresentaram declaração de ausência de movimentação em desacordo com o que determina o art. 28, incisos I e II, §3º da
Resolução TSE n. 23.5462019:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de
abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
Além disso, o Partido Social Cristão não realizou o registro de CNPJ como determina o art. 4º, I da Resolução TSE 23.546/2017 bem como não
abriu conta bancária para movimentação de recursos conforme art. 6º da Resolução TSE 23.546/2017.
Sendo assim, o julgamento das contas do Partido Social Cristão – PSC de Júlio de Castilhos - RS como NÃO PRESTADAS é medida que se
impõe, em conformidade com o art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
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III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Cristão – PSC de Júlio de Castilhos - RS, relativas ao exercício financeiro
de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Comino, em decorrência do julgamento pela não prestação das contas partidárias, a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo
Partidário até a regularização da situação do partido, conforme disposto na art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Transitada em julgado a decisão, comuniquem-se, através de ofício, aos órgãos de direção Nacional e Estadual do respectivo partido acerca
do sancionamento imposto ao PSC de Júlio de Castilhos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se.
Júlio de Castilhos, 01 de novembro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 358/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 41-13.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2012 - COM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Palmeira das Missões/RS.
Defensor constituído: Leandro Brazil Machado (OAB/RS 76.552)
Responsável: JORGE ADONES LOPES DOS ANJOS, PRESIDENTE
Defensor constituído: Leandro Brazil Machado (OAB/RS 76.552)
Responsável: ORLEI AZEREDO, TESOUREIRO
Defensor constituído: Leandro Brazil Machado (OAB/RS 76.552)
Palmeira das Missões, 4 de novembro de 2019.
Às partes, intimação acerca do exame da prestação de contas.
“Vistos.
1. À unidade técnica para fins de exame de que trata o art. 35 da Res. TSE n. 23.546/2017. Efetuada a análise, havendo a necessidade da
apresentação de documentos e/ou de explicações, intime-se o partido para, no prazo de 30 dias, apresentar esclarecimentos e complementar
a documentação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 35, §3º, inciso I, c/c art. 35, §9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017).
(…)
Palmeira das Missões, 02 de outubro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995, a Resolução TSE n. 23.464/2015 e disposições processuais da Resolução TSE n
23.546/2017, consoante art. 65, III1, este examinador se manifesta na forma do art. 352 sobre o exame da prestação de contas do partido
acima nominado.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.464/2015 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado o
seguinte:
1.1) O partido não apresentou a seguinte documentação solicitada nos itens 1, 4 e 5 do exame preliminar (fl. 78):
1.1.1. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE
n. 23.464/15);
1.1.2. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015);
1.1.3. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
1.1.4. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução
TSE n. 23.464/15).
Não foi identificada a necessidade de apresentação dos documentos fiscais relativos a despesas com o Fundo Partidário, uma vez que não se
verificou o recebimento de recursos do Fundo Partidário.
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
2) Conforme documentação apresentada e consultas ao site do sítio do Tribunal Superior Eleitoral e página da unidade técnica de exame de
contas do TRE-RS, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Da origem dos recursos para fins de observância das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada
Com base na análise dos extratos bancários apresentados e nos extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE, foram observadas as
seguintes receitas bancárias no exercício em exame, na conta Outros Recursos da agremiação:
Resumo das Receitas de Doações e Contribuições (Extratos Bancários)
A. Receitas identificadas com CPF (em conformidade com o art. 7º da Res. TSE 23.464/15)
B. Sobras de campanha
C. Receitas oriundas de fontes vedadas (item 3.1)

R$ 18.179,15
R$ 0,00
R$ 1.000,00
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D. Receitas de origem não-identificada (itens 3.2/3.3)

R$ 616,30
TOTAL

R$ 19.795,45

3.1) Receitas de Fonte Vedada: constatou-se a existência de contribuintes intitulados autoridades3, os quais se enquadram na vedação
prevista no art. 12, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.546/20174. As receitas identificadas nos extratos bancários, relativamente aos créditos
efetivados na conta-corrente 00001844-0, agência 492, Caixa Econômica Federal, são doações/contribuições oriundas de fontes vedadas no
exercício de 2018, para a agremiação em exame, no valor de R$ 1.000,00, conforme demonstrado na Tabela a seguir:
CPF
Nome
Demissão/
Data
Valor R$ Contraparte
Contraparte Cargo
Admissão
Exoneração
SUPERVISOR DO SETOR DE
CLAUDIANO MUNUTENÇÃO DE LIMPEZA
02/05/2018
R$ 50,00 307.640.918-24 RODRIGUES URBANA
23/08/17
10/05/18
GLAZIANE
13/03/2018
R$ 90,00 910.369.840-87 ARAGONES COORDENADOR DO CEREST
05/01/18
Ativo
JOAO
SUPERVISOR DO DEPART DE
20/06/2018 R$ 100,00 246.925.140-00 ESTULANO ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR
01/02/17
16/07/18
JOAO
SUPERVISOR DO DEPART DE
09/07/2018 R$ 100,00 246.925.140-00 ESTULANO ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR
01/02/17
16/07/18
KELLY
SUPERVISOR DO SETOR DE MARC
24/05/2018
R$ 70,00 035.781.370-73 PINHEIRO
DE CONSULTAS E EXAMES
07/03/17
Ativo
MARIO DE
COORDENADOR DO DEPART
13/03/2018
R$ 45,00 346.070.720-87 OLIVEIRA
ADMINISTRATIVO DE OBRAS
01/06/17
01/07/18
COORDENADOR DO DEPART
MARIO
ADMINISTRATIVO DE OBRAS
01/06/17
01/07/18
27/04/2018
R$ 90,00 346.070.720-87 OLIVEIRA
PAULO
SUPERVISOR DO SETOR DE
04/04/2018 R$ 130,00 230.121.100-20 BORELLA
TRANSPORTE DA SAUDE
17/05/17
Ativo
PAULO
SUPERVISOR DO SETOR DE
02/05/2018
R$ 65,00 230.121.100-20 BORELLA
TRANSPORTE DA SAUDE
17/05/17
Ativo
PAULO
SUPERVISOR DO SETOR DE
20/06/2018
R$ 65,00 230.121.100-20 BORELLA
TRANSPORTE DA SAUDE
17/05/17
Ativo
PAULO
SUPERVISOR DO SETOR DE
09/07/2018
R$ 65,00 230.121.100-20 BORELLA
TRANSPORTE DA SAUDE
17/05/17
Ativo
PAULO
SUPERVISOR DO SETOR DE
13/03/2018 R$ 130,00 230.121.100-20 BORELLA
TRANSPORTE DA SAUDE
17/05/17
Ativo
Cumpre ressaltar que, ao apurar as receitas procedentes de fonte vedada, este exame valeu-se das informações constantes nos extratos ou
comprovantes bancários apresentados, relativamente aos créditos efetivados nas contas bancárias da agremiação. Assim se procedeu porque,
conforme disposto nos artigos5 7º, 8º, § 2º e 11 da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas bancárias dos partidos políticos somente podem
receber doações ou contribuições que contenham o CPF dos doadores ou contribuintes devidamente identificados.
3.2) Receita identificada nos extratos bancários sem CNPJ com indicação de ser do próprio diretório municipal: Constatou-se ingresso de
recursos na conta-corrente em exame, creditados pelo próprio prestador (diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista), sem a
indicação de CNPJ, resultando na tabela abaixo:
Receita identificada no extrato bancário com o CNPJ do próprio diretório municipal

Data

Depositante

21/08/2018

Diretório Municipal do PDT de Palmeira
das Missões

Valor

R$ 74,00

Identificação pelo partido no DCR
Paulo Alberto Borella
CPF 230.121.100-20

21/08/2018

Diretório Municipal do PDT de Palmeira
das Missões

R$ 100,00

Carlos José Bonet Morlin
CPF 382.845.700-25

21/08/2018

Diretório Municipal do PDT de Palmeira
das Missões

R$ 100,00

Odalan Mafalda
CPF 032.180.760-05

TOTAL

R$ 274,00

Conforme o art. 5º da Resolução TSE n. 23.464/2015, constituem receitas dos partidos políticos:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
V – recursos decorrentes da:
a) alienação ou locação de bens e produtos próprios;
b) comercialização de bens e produtos;
c) realização de eventos; ou
d) empréstimos contraídos junto a instituição financeira ou equiparados, desde que autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
VI – doações estimáveis em dinheiro; ou
VII – rendimentos de aplicações financeiras, respeitando-se a natureza dos recursos aplicados. (grifamos)
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Ainda, o art. 7º da citada Resolução complementa:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos. (grifamos)
Como se vê, toda e qualquer doação ou contribuição feita a partido político, por depósito ou transferência bancária, deve respeitar a exigência
de identificação do CPF do doador ou contribuinte. Tais informações devem, obrigatoriamente, constar dos extratos bancários apresentados à
Justiça Eleitoral6.
A identificação do próprio partido como doador/contribuinte no extrato bancário não é informação válida, visto que inviabiliza a identificação da
real origem do recurso (doador originário). Mesmo a identificação do partido no Demonstrativo de Contribuições Recebidas não sana a falha,
uma vez que se trata de documentação unilateral.
Assim, não é possível atestar a procedência de tais valores, configurando-se recursos de origem não identificada, no total de R$ 274,00
Caso se admita a declaração do partido como identificação do doador/contribuinte, o valor de R$ 74,00 que ingressou em 21/08/2018, cuja
identificação pelo partido no DCR foi Paulo Alberto Borella, CPF 230.121.100-20 estaria atingido pela vedação pois trata-se de pessoa que
detinha na época o cargo de Supervisor do Setor de Transporte da Saúde, Cargo em Comissão de livre nomeação e exoneração, (informação
anexa), e não era filiado ao partido. 3.3) Receitas sem identificação no extrato bancário: com base nos extratos bancários foram observados
recursos financeiros de origem não identificada na conta-corrente 06.087688.0-2, agência 0303, Banrisul, conforme tabela abaixo:
Data

Movimentação Bancária

Valor

Identificação no DCR

02/08/2018

6752-CREDITO DIVERSO

R$ 36,30

Sem identificação

02/08/2018

6752-CREDITO DIVERSO

R$ 34,50

Sem identificação

TOTAL

R$ 70,80

Estas receitas não foram registradas no Demonstrativo de Contribuições Recebidas.
Também foram observados recursos financeiros de origem não identificada na conta-corrente 00001844-0, agência 492, Caixa Econômica
Federal, conforme detalhamento abaixo:
Data

Movimentação Bancária

Valor

Identificação pelo partido no DCR

24/05/2018

LANÇAMENTO AVISADO

R$ 123,50

Paula Dutra
CPF 370.125.740-20

27/06/2018

DP DIN ATM

R$ 50,00

Claudiano Rodrigues
CPF 307.640.918-24

04/09/2018

DEP CH 24H

R$ 98,00

João Souza
CPF 961.534.400-10

TOTAL

R$ 271,50

A identificação unilateral feita pelo partido não supre a necessidade de registro do doador no momento da doação junto à instituição bancária.
Assim, não é possível atestar a procedência de tais valores, configurando-se recursos de origem não identificada, no total de R$ 342,30
Assim sendo os apontamentos dos itens 3.2 a 3.3 configuram-se como recursos de origem não identificada, no total de R$ 616,30.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários
4.1) Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a não
conformidade entre a escrituração das receitas e gastos e a movimentação financeira constante nos extratos bancários das contas informadas
pelo partido.
Constatou-se ingresso de recursos na conta-corrente 06.087688.0-2, agência 0303, Banrisul, com registrados nos extratos como oriundos de
TIAGO STEFANI ANTUNES, CPF 731.370.490-91, porém registrados no Demonstrativo de Contrubições Recebidas como tendo sido
depositados por ARISTOLI SANTOS PINHEIRO, CPF 326.580.100-44 conforme tabela abaixo:
Receita identificada no extrato bancário divergente do Demonstrativo de Contribuições Recebidas

Data

Depositante Extratos

Depositante DCR

Valor

02/01/2018

TIAGO STEFANI ANTUNES
CPF 731.370.490-91

ARISTOLI SANTOS PINHEIRO
CPF 326.580.100-44

R$ 81,33

01/02/2018

TIAGO STEFANI ANTUNES
CPF 731.370.490-91

ARISTOLI SANTOS PINHEIRO
CPF 326.580.100-44

R$ 81,33

01/03/2018

TIAGO STEFANI ANTUNES
CPF 731.370.490-91

ARISTOLI SANTOS PINHEIRO
CPF 326.580.100-44

R$ 81,33

02/04/2018

TIAGO STEFANI ANTUNES
CPF 731.370.490-91

ARISTOLI SANTOS PINHEIRO
CPF 326.580.100-44

R$ 81,33

01/06/2018

TIAGO STEFANI ANTUNES
CPF 731.370.490-91

ARISTOLI SANTOS PINHEIRO
CPF 326.580.100-44

R$ 81,33

TOTAL

R$ 406,65

Identificou-se, também, incorreção de CPF e/ou nome registrado nos extratos bancários nas receitas recebidas nos depósitos realizados na
Caixa Econômica Federal, agência 492, conta-corrente 00001844-0, conforme relação abaixo.
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Receita identificada no extrato bancário divergente do Demonstrativo de Contribuições Recebidas

Data

Depositante Extratos

Depositante DCR

Valor

06/02/2018

FLÁVIO FERRARI
CPF 007.746.340-49

CELSO VALDUGA
CPF 007.746.340-49

R$ 325,00

06/02/2018

CELSO VALDUGA
CPF 287.058.070-34

FLÁVIO FERRARI
CPF 287.058.070-34

R$ 325,00

13/03/2018

CELSO VALDUGA
CPF 698.218.280-00

CELSO VALDUGA
CPF 007.746.340-49

R$ 320,00

TOTAL

R$ 970,00

Ressalta-se que o CPF informado no depósito supramencionado datado de 13/03/2018 é o de Nirlene Aparecida Silveira Boeri.
O partido não registrou nas suas receitas o valor de R$ 4.563,15 constante na Caixa Econômica Federal, agência 492 recebido de Orlei
Azeredo, CPF 347.418.790-20 em 31 de julho de 2019 na conta 00001844-0, da Caixa Econômica Federal, agência 492.
Tais equívocos atuam como inícios de irregularidade dos depósitos trazendo dúvidas quanto à veracidade da identificação do depositante.
Trata-se de inconsistência grave que afeta a confiabilidade das contas, denota falta de adequação das informações prestadas pela agremiação
e prejudica a aplicação dos procedimentos técnicos de exame.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995
Conforme a documentação apresentada e em consulta ao site do TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, a ensejar a incidência das prescrições contidas no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos
6.1) Quanto as receitas oriundas de outros recursos, restaram as falhas apontadas neste relatório de exame.
Sendo assim, considerando as falhas dos itens I, III e IV deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade com o art.
35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias, para posterior
emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
À consideração superior.
Palmeira das Missões, 04 de novembro de 2019.
Daniel Osowski,
Analista Judiciário da 32ª ZE.
1 Art. 65 da Resolução TSE 23.546/2017. […] III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de
acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015;
2 Art. 35 da Resolução TSE 23.464/2015. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34
desta resolução, as contas devem ser submetidas à análise técnica para exame: I – do cumprimento de norma legal ou regulamentar de
natureza financeira; II – da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, especificando o percentual de
gastos irregulares em relação ao total de recursos; III – da origem dos recursos para fins de observância das vedações previstas nos arts. 12 e
13 desta resolução; IV – da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários; V – da
observância dos limites previstos no art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995 e VI – da pertinência e validade dos comprovantes de receitas e gastos.
3 Voto Proc. RE1000005-25 – Relatora Desa. Elaine Harzheim Macedo. Sessão de 25-4-2013. “doações a partidos políticos (...) que tenham a
condição de autoridades, ou seja, que desempenham função de direção ou chefia configuram recursos de fonte vedada pela lei eleitoral”.
(GRIFO NOSSO).
4 Resolução TSE n. 23.g46/2017: Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de: (…) IV – autoridades públicas. § 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que
exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido
político. § 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º
do art. 20. § 3º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas
hipóteses previstas nos incisos. (…). (GRIFO NOSSO).
5 Art. 7º. As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos. § 1º Para arrecadar recursos pela internet, o partido político deve tornar disponível
mecanismo em página eletrônica, observados os seguintes requisitos: I – identificação do doador pelo nome e CPF (...)
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096, de 1995, art. 39, § 1º). § 1º As doações em recursos financeiros devem
ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na conta do partido
político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º). § 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas “Doações para
Campanha” ou “Outros Recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual
o CPF do doador ou contribuinte, ou o CNPJ no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados. (…) Art. 11. Os
órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doação
para: I – as doações recebidas de pessoas físicas; II – as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas entre partidos
políticos distintos, com a identificação do doador originário;
6 Extratos disponibilizados eletronicamente ou em meio físico.

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

Porto Alegre, Terça-feira, 05 de Novembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 206, Página: 21

39ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-24.2019.6.21.0039
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : LISSANDRO BENTES GOMES E LAIME LANES DE MEDEIROS
Trata-se de prestação de contas eleitorais apresentadas pelo diretório municipal do Progressistas - PP - de Rosário do Sul, RS.
A sentença que julgou não prestadas as contas eleitorais de 2018 da referida grei partidária foi prolatada em 11 de julho de 2019. Encerrou-se,
portanto, a prestação jurisdicional de primeiro grau, nos termos do artigo 203, §1º, do CPC.
Entretando, quando da apresentação da petição de fls. 42/69, estava ainda em curso o prazo recursal, nos termos do §1º do artigo 52, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Considerando o teor do artigo 266 do Código Eleitoral, alinhado à jurisprudência da Corte Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, é possível o
conhecimento de documentação apresentada conjuntamente com o recurso.
Destarte, recebo a petição supra citada como recurso eleitoral, em homenagem ao princípio da celeridade processual.
Remetam-se os autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul com as homenagens de estilo.
D.L.
Rosário do Sul, 30 de outubro de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 197-82.2016.6.21.0039
EXECUÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Descumprimento da Proibição de Fornecimento de
Transporte ou Refeições a Eleitores - Artigo 11, iciso III, c/c artigo 5º, da Lei nº 6.091/1974
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO
APENADO(S) : JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SEVERO (ADV(S) NAIALA MIRANDA ROSA-OAB 90991, NAIRADI DA SILVEIRA
MIRANDA-OAB 52497 E ROBERTO ALVES DE SOUZA-OAB 37348)
Vistos
Da contraproposta do MP, vista a parte apenada para se manifestar no prazo de 5 dias.
Após, voltem conclusos.
Rosário do Sul, 30 de outubro de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-90.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) PAULO CESAR GARCIA ROSADO-OAB 30811)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO REGINALDO BITENCOURT E LUIZ PAULO DRI (ADV(S) PAULO CESAR GARCIA ROSADO-OAB 30811)
Vistos.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de Parecer e após voltem os autos conclusos para Sentença.
Diligências Legais.
Santiago, 30 de outubro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-61.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) DR. ANTÔNIO DINIZ M. COGO-OAB 92837)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA E ROSÉLI DA SILVA MARETOLI (ADV(S) DR. ANTÔNIO DINIZ M. COGO-OAB 92837)
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Vistos.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para Parecer e após retornem os autos conclusos para Sentença.
Diligências Legais.
Santiago, 30 de outubro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-75.2017.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão do Cipó
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) TÉLVIO RAMOS DE BITENCOURT-OAB 24.267)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO DA SILVA E ALCEU ADILIO GIRARDI
Vistos.
Haja vista o pedido de parcelamento de fl. 285, o fato de serem contas anuais do exercício de 2016 do PARTIDO DOS TRABALHADORES
(PT) DE CAPÃO DO CIPÓ/RS e a condição de se tratar de um diretório municipal de pequeno município, utilizando-me do princípio da
proporcionalidade/razoabilidade, defiro o parcelamento dos R$4.092,79 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e nove centavos) para
serem pagos em 12 vezes de R$341,06 (trezentos e quarenta e um reais e seis centavos) mensais.
Ressalto que a responsabilidade da retirada das guias e entrega dos comprovantes de pagamento é do partido político, sendo que oao
Cartório Eleitoral caberá a certificação nos autos. A falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, deverá ser certificada e
comunicada à autoridade judicial apra decisão sobre a imediata rescisão do parcelamento e prosseguimento da cobrança.
Ao Cartório Eleitoral caberá atentar nas futuras prestações de contas do partido político quanto à escrituração contábeil do efetivo pagamento
e origem do dinheiro.
Intime-se.
Diligências Legais.
Santiago, 30 de outubro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 063/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-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 Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 4-66.2018.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 18.10.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: “Vistos. O Partido
DEMOCRACIA CRISTÃ (DC) do município de São Gabriel não apresentou suas contas referentes ao exercício do ano de 2015. Juntada
informação da chefia cartorária dando conta de que o órgão partidário não prestou contas tempestivamente, acompanhada de notificações ao
partido e responsáveis para que as contas fossem encaminhadas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme verifica-se nas fls. 03/14,
20/23v, 27/30v do presente processo. Expedida manifestação pela servidora designada para análise das contas, acerca das ausências de
extratos bancários, enviados por instituição financeira à Justiça Eleitoral, que inexiste informação sobre a emissão de recibos de doação e de
recebimento de recursos do Fundo Partidário, pelo Partido, e da inércia da agremiação e de seus responsáveis para prestarem suas contas,
embora devidamente notificados (fl. 36). Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou sejam as contas do DC julgadas não
prestadas (fl. 37). Oportunizada a abertura de vista ao partido e seus responsáveis, sob pena de revelia, o prazo decorreu in albis (fls. 39/58).
Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Passo a decidir. Com efeito, da análise dos autos observo que, não obstante notificados, a
agremiação partidária e seus responsáveis, permaneceram omissos no seu dever de prestar suas contas, relativas ao exercício 2015, à Justiça
Eleitoral. Cabe frisar que, na forma do § 1º do art. 65 da Resolução TSE nº 23.432/2014, que regulamenta o disposto no Título III da Lei nº
9.096, de 19 de setembro de 1995 - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos, as disposições processuais previstas nessa resolução devem
ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados. Ainda,
conforme o caput do referido artigo, as disposições previstas nessa resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2018. Além disso, prevê o § 3º, inciso II, também do mencionado artigo, que as irregularidades e
impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas
na Resolução TSE nº 23.432/2014. Diante do exposto, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, com base na
Resolução TSE nº 23.432/2014, em seu art. 45, inciso V, alínea “a”, que transcrevo: “Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a
regularidade das contas partidárias, julgando: (…) V - pela não prestação, quando: a) depois de intimados na forma do art. 30 desta
RESOLUÇÃO, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou” Sendo assim, julgo
NÃO PRESTADAS as contas do Partido DEMOCRACIA CRISTÃ (DC), do município de São Gabriel, relativas ao exercício 2015, com fulcro no
art. 45, inciso V, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.432/2014, determinando a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário até a regularização da situação de inadimplência, nos termos do caput do art. 47 da mencionada norma. Deixo de determinar a
suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal, prevista no art. 47, § 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, em razão da
decisão liminar concedida na ADI nº 6032, Rel. Ministro Gilmar Mendes, "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal, seja aplicada de forma automática como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado,
decorrente do procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995". Intime-se o Ministério Público
Eleitoral da presente decisão, para que, querendo, tome as providências cabíveis quanto à suspensão do registro do Partido. No que tange aos
responsáveis MARCOS DIERKA e ANA PAULA FERNANDES DA SILVEIRA, deixo de aplicar-lhes sanção em virtude da omissão no dever de
prestar as contas do Partido, tendo em conta a ausência de estabelecimento de sanção específica em lei (art. 37-A da Lei nº 9.096/1995). Por
fim, verificado que, devidamente intimadas para se manifestarem nos autos, sob pena de revelia, não houve apresentação de defesa pelas
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partes, nem acostou procuração ao feito, decreto-lhes as respectivas revelias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após todas as diligências,
arquivem-se com baixa. São Gabriel, 18 de outubro de 2019. JULIANA NEVES CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 049ª ZE”, para que os
interessados, querendo, interponham recurso no prazo de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 30 de outubro de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 064/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-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 Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 7-21.2018.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 18.10.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: "Vistos. O PARTIDO DOS
TRABALHADORES (PT) do município de Santa Margarida do Sul não apresentou suas contas referentes ao exercício do ano de 2016.
Juntada informação da chefia cartorária dando conta de que o órgão partidário não prestou contas tempestivamente, acompanhada de
notificações ao partido e responsáveis para que as contas fossem encaminhadas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls. 02/10, 14/19 e
23/26). Expedida manifestação pela servidora designada para análise das contas, acerca das ausências de extratos bancários, enviados por
instituição financeira à Justiça Eleitoral, de informação sobre a emissão de recibos de doação e de recebimento de recursos do Fundo
Partidário, pelo Partido, e da inércia da agremiação e de seus responsáveis para prestarem suas contas, embora devidamente notificados (fl.
32). Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou sejam as contas do PT julgadas não prestadas (fl. 33/33v). Oportunizada a
abertura de vista ao partido e seus responsáveis, sob pena de revelia, o prazo decorreu in albis (fls. 35/55). Vieram os autos conclusos. É o
breve relatório. Passo a decidir. Com efeito, da análise dos autos observo que, não obstante notificados, a agremiação partidária e seus
responsáveis, permaneceram omissos no seu dever de prestar suas contas, relativas ao exercício 2016, à Justiça Eleitoral. Cabe frisar que, na
forma do § 1º do art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995 - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos, as disposições processuais previstas nessa resolução devem ser aplicadas aos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados. Ainda, conforme o caput do referido
artigo, as disposições previstas nessa resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
anteriores ao de 2018. Além disso, prevê o § 3º, inciso III, também do mencionado artigo, que as irregularidades e impropriedades contidas nas
prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº
23.464/2015. Diante do exposto, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, com base na Resolução TSE nº
23.464/2015, em seu art. 46, inciso IV, alínea “a”, que transcrevo: “Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando: (…) IV - pela não prestação, quando: a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou” Sendo assim, julgo NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), do município de Santa Margarida do Sul, relativas ao exercício 2016, com fulcro no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, determinando a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário até a
regularização da situação de inadimplência, nos termos do caput do art. 48 da mencionada norma. Deixo de determinar a suspensão do
registro ou anotação do órgão de direção municipal, prevista no art. 42, da Resolução TSE nº 23.465/2015, em razão da decisão liminar
concedida na ADI nº 6032, Rel. Ministro Gilmar Mendes, "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro
ou anotação do órgão partidário regional ou municipal, seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente do
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995". Intime-se o Ministério Público Eleitoral da
presente decisão, para que, querendo, tome as providências cabíveis quanto à suspensão do registro do Partido. No que tange aos
responsáveis EDILSON ANDRADE DE ANDRADE e VERGULINO MACHADO NETO, deixo de aplicar-lhes sanção em virtude da omissão no
dever de prestar as contas do Partido, tendo em conta a ausência de estabelecimento de sanção específica em lei (art. 37-A da Lei nº
9.096/1995). Por fim, verificado que, devidamente intimadas para se manifestarem nos autos, sob pena de revelia, não houve apresentação de
defesa pelas partes, nem acostou procuração ao feito, decreto-lhes as respectivas revelias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após todas
as diligências, arquivem-se com baixa. São Gabriel, 18 de outubro de 2019. JULIANA NEVES CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 049ª ZE”, para que
os interessados, querendo, interponham recurso no prazo de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 30 de outubro de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 065/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-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 Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 31-49.2018.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 18.10.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: "Vistos. O PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) do município de Santa Margarida do Sul, por seus responsáveis PAULO CEZAR LOPES
MARQUES e MAGDA BALCONI MARQUES, apresentou suas contas referentes ao exercício do ano de 2017, através de Declaração de
ausência de movimentação de recursos, acompanhada de procurações outorgadas pelos representantes da agremiação ao advogado Dr.
Bráulio Gonçalves Vulcanis (fls. 02/05). Publicado o Edital n. 024/2018, dando publicidade da mencionada Declaração, decorreu o prazo legal
sem impugnação (fls. 09/09v e 15). Acostada análise da serventia cartorária acerca da documentação trazida ao presente feito (fl. 17). Com
vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo arquivamento do presente expediente, na forma do art. 45, VIII, “a”, da
Resolução TSE nº 23.546/2017 (fl. 19). Sobreveio, na fl. 26 dos autos, manifestação do Dr. Bráulio Gonçalves Vulcanis comunicando que
jamais fora contratado para atuar no feito. Com nova vista dos autos, o Parquet promoveu para que fosse intimado o presidente da agremiação
para prestar esclarecimentos (fl. 24). Notificado pessoalmente, o então presidente do PSDB não se manifestou (fls. 37/38v). Em nova
manifestação, o Ministério Público opinou pela intimação do referido advogado (fl. 38v). Intimado, o procurador requereu que a agremiação
partidária fosse novamente notificada para apresentar explicações (fl. 42). Novamente instado, o Ministério Público promoveu por nova
intimação ao presidente da agremiação (fl. 44). Conclusos os autos, foi determinada a intimação das partes para que regularizassem suas
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representações processuais, no prazo de 3 (três) dias, tendo este decorrido in albis (fls. 46/55). Com vista dos autos, o Ministério Público
Eleitoral opinou sejam as contas julgadas não prestadas (fl. 56). Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passo a decidir. Com efeito, da
análise dos autos observo que, não obstante pessoalmente notificados, a agremiação partidária e seus responsáveis, permaneceram omissos
no dever de regularizar suas representações processuais. Cabe frisar que, na forma do § 1º do art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que
regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos, as disposições
processuais previstas nessa resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e
seguintes que ainda não tenham sido julgados. Ainda, conforme o caput do referido artigo, as disposições previstas nessa resolução não
atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018. Além disso, prevê o § 3º, inciso III,
também do mencionado artigo, que as irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e
2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/2015. Diante do exposto, o julgamento das
contas como não prestadas é medida que se impõe, com base na Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu art. 46, inciso IV, alínea “b”, que
transcrevo: “Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)IV - pela não prestação,
quando: b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de
atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.” Sendo
assim, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB, do município de Santa Margarida do
Sul, relativas ao exercício 2017, com fulcro no art. 46, inciso IV, alínea “b”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, determinando a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário até a regularização da situação de inadimplência, nos termos do caput do art. 48 da
mencionada norma. Deixo de determinar a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal, prevista no art. 42 da Resolução
TSE nº 23.465/2015, em razão da decisão liminar concedida na ADI nº 6032, Rel. Ministro Gilmar Mendes, "afastando qualquer interpretação
que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal, seja aplicada de forma automática
como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão,
com trânsito em julgado, decorrente do procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995". Intime-se
o Ministério Público Eleitoral da presente decisão, para que, querendo, tome as providências cabíveis quanto à suspensão do registro do
Partido. No que tange aos responsáveis PAULO CEZAR LOPES MARQUES e MAGDA BALCONI MARQUES, deixo de aplicar-lhes sanção em
virtude da omissão no dever de prestar as contas do Partido, tendo em conta a ausência de estabelecimento de sanção específica em lei (art.
37-A da Lei nº 9.096/1995). Por fim, verificado que, devidamente intimadas para se manifestarem nos autos, sob pena de revelia, não houve
apresentação de defesa pelas partes, nem acostou procuração ao feito, decreto-lhes as respectivas revelias. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após todas as diligências, arquivem-se com baixa. São Gabriel, 18 de outubro de 2019. JULIANA NEVES CAPIOTTI Juíza
Eleitoral da 049ª ZE”, para que os interessados, querendo, interponham recurso no prazo de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 30 de outubro de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 066/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-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 Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 114-65.2018.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 18.10.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: "Vistos. O PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, de São Gabriel, não apresentou suas contas referentes a Campanha Eleitoral de 2018.
Notificados para se manifestarem, sob pena de revelia, os representantes do partido deixaram fluir o prazo In albis (fls. 04/17). O Ministério
Público Eleitoral opinou sejam as contas do Partido julgadas não prestadas (fl. 22/22v). Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passo a
decidir. Com efeito, da análise dos autos observo não terem sido apresentadas as contas de campanha do órgão diretivo municipal do
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, de São Gabriel, relativamente às Eleições 2018. Neste sentido, preceitua o art. 77,
inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que transcrevo: N“Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o
disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, caput): (…) IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º: a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art.
52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;” Portanto,
verificada a omissão do Partido no dever de prestar as contas eleitorais, do Pleito 2018, o seu julgamento como não prestadas é medida que
se impõe. Desse modo, julgo NÃO PRESTADAS as contas eleitorais, referente ao Pleito 2018, do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - PROS, de São Gabriel, nos termos do art. 77, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, determinando-se a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período em que permanecer omisso, na forma do art. 83, inciso II, da aludida norma.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal, prevista no mencionado art. 83, em razão da decisão
liminar concedida na ADI nº 6032, Rel. Ministro Gilmar Mendes, "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal, seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as
contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente do
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995". Intime-se o Ministério Público Eleitoral da
presente decisão, para que, querendo, tome as providências cabíveis quanto à suspensão do registro do Partido. Por fim, verificado que,
devidamente intimados para se manifestarem nos autos, não houve apresentação de defesa pelas partes, nem acostou procuração ao feito,
decreto-lhes as respectivas revelias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após todas as diligências, arquivem-se com baixa. São Gabriel, 18
de outubro de 2019. JULIANA NEVES CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 049ª ZE”, para que os interessados, querendo, interponham recurso no
prazo de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 30 de outubro de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 067/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-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 Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 73, § 2º, inciso V, da Resolução TSE
n. 23.463/2015, a Prestação de Contas de Campanha de candidato das Eleições de 2016.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de LUIZ CACILIO LIMA BERGAMO, candidato a vereador nas Eleições do ano 2016.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida à Juíza Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 30 de outubro de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 165/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-14.2016.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB - OAB/RS 57873)
RESPONSÁVEL(S) : GUILHERME NASCIMENTO ABIB E IVEL ONEIL BORGES XARÃO
Ao Partido.
Vistos:
Primeiramente, como bem observou o Ministério Público, não se trata de mero erro material, e já tendo sido prolatada sentença, o juízo
encerrou a jurisdição, não sendo possível alterar a decisão, o que deve ser veiculado através da via adequada.
Por segundo, observo que a norma legal invocada - art. 55-D da Lei 9.096/95, inserida pela Lei 13.831/19 já foi objeto de acolhimento de
incidente de inconstitucionalidade suscitado no processo nº 35-92.2016.6.21.0005-TRE/RS, entendo-se, em resumo, que referido artigo
inserido na Lei dos Partidos Políticos "padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, na medida em que deixou de ser apresentada
estimativa de impacto orçamentário, violou os princípios da prestação de contas, da moralidade administrativa e da integridade legislativa".
Intime-se.
São Gabriel, 30 de outubro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 166/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-30.2019.6.21.0049
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) FLÁVIO MUNHOZ DA SILVA - OAB/RS 85285)
RESPONSÁVEL(S) : JESUS VANDERLEI STROM RANGEL E VASCO SOUZA MOREIRA (ADV(S) FLÁVIO MUNHOZ DA SILVA - OAB/RS
85285)
Às partes.
Vistos.
O PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB -, do município de São Gabriel/RS, por seus responsáveis JESUS VANDERLEI STROM
RANGEL e VASCO SOUZA MOREIRA, apresentou uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, a fim de prestar suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2018, após notificações enviadas aos representantes (fls. 02/13).
Publicado o Edital n. 49/2019, para dar publicidade à mencionada Declaração, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 22/24).
Acostada manifestação da serventia cartorária, acerca da movimentação bancária em conta do Partido, que inexiste informação sobre a
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao PSB no período de apuração, e que
não houve impugnação à Declaração retro (fl. 27).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se na fl. 27v pela intimação do partido para que se manifeste acerca do extrato bancário
da fl. 25, que indica movimentação financeira (mesmo que negativa).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Verifico que a Declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada intempestivamente pelo partido, em 25.06.2019,
descumprindo o disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/1995.
Realizada a análise técnica das contas, observou-se que foram efetuados débitos na conta bancária da agremiação, no valor total de R$
522,07, referentes tarifas bancárias, conforme o extrato bancário enviado à Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Deste modo, verificado que efetivamente não foi comprovada a arrecadação de recursos pelo órgão partidário, no exercício em exame, o
acolhimento da Declaração na fl. 03 é medida que se impõe.
Isso posto, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do município de
São Gabriel/RS, relativas ao exercício 2018, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos
termos do art. 45, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
São Gabriel, 29 de outubro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 167/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-79.2016.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB -OAB/RS 57873)
RESPONSÁVEL(S) : GUILHERME NASCIMENTO ABIB E IVEL ONEIL BORGES XARÃO
Ao Partido.
Vistos.
O PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) do município de São Gabriel apresentou suas contas referentes ao exercício do ano de 2013, cujos
responsáveis eram os então presidente e secretário de finanças, respectivamente, GUILHERME NASCIMENTO ABIB e IVEL ONEIL BORGES
XARÃO, em 29/04/2016 (fls. 02-39).
Publicado edital dando publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Partido e remetidas cópias desses
documentos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 31 e §§ da Resolução TSE nº 23.546/2017, não houve impugnação (fls. 43/46).
Acostada informação da analista designada para o exame das contas acerca da existência de possíveis fontes vedadas, dentre os doadores
elencados no demonstrativo de fls. 21-31, foi determinado que se oficiasse a Administração Municipal para que fornecesse decretos de
nomeação dos servidores municipais que doaram ao partido, sendo tais documentos juntados nas fls. 65/121 e 126/150 (fls. 50/264).
Certificadas as ausências das representações processuais dos responsáveis pela agremiação, no exercício em apreço, estes foram notificados
para regularizar a situação, deixando fluir o prazo in albis (fls. 265, 269, 272/274).
Exarado parecer conclusivo no sentido da desaprovação das contas apresentadas (fls. 275/278v), tendo sido efetuados os seguintes
apontamentos:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica observou a existência
de irregularidades nas contas apresentadas, que comprometem a prestação de contas.
Pela análise das informações prestadas pelo partido (fls. 21/31), confrontadas com os documentos oriundos da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, de São Gabriel, às fls. 51/59, 66/121 e 127/264, verificou-se a ocorrência de recursos oriundos de fonte
vedada no valor de R$ 22.938,85, conforme abaixo:
01) Adevonir Roberto Vargas de Quadro, Chefe de Seção de Dívida Ativa, realizou doações que totalizaram R$ 110,73;
02) Adroaldo Lemes da Silva, Chefe de Setor de Artesanato, realizou doações que totalizaram R$ 187,88;
03) Alexandre Silveira Martins Neto, Chefe de Serviço, realizou doações que totalizaram R$ 147,64;
04) Aline de Oliveira Delzete, Diretora de Escola de Educação Infantil, realizou doações que totalizaram R$ 80,52;
05) Amarilio Soares Gonçalves, Chefe de Setor de Biblioteca, realizou doações que totalizaram R$ 80,52;
06) Ana Maria Teixeira Rodrigues, Diretora de Escola de Educação Infantil, realizou doações que totalizaram R$ 26,84; 07) Ana Paula
Gonçalves de Andrade, Chefe de Serviço de Dívida Ativa, realizou doações que totalizaram R$ 46,98;
08) Ana Paula Pereira Marques, Chefe de Seção Administrativa, realizou doações que totalizaram R$ 221,46;
09) Anderson de Camargo Marques, Chefe de Setor de Transportes, realizou doações que totalizaram R$ 80,52;
10) Andrea Hermann Desordi, Coordenadora de Obras e Serviços de Engenharia, realizou doações que totalizaram R$ 861,35;
11) Antonio Emílio Gonçalves, Chefe de Serviço de Apoio Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 42,00;
12) Aroldo Barcellos Teixeira, Chefe de Serviço de Agronegócios, realizou doações que totalizaram R$ 46,98,
13) Ary Passos da Luz, Chefe de Setor de Turismo, realizou doações que totalizaram R$ 102,89;
14) Auri Luiz Cardoso Possati, Chefe de Serviços de Assuntos Fundiários, realizou doações que totalizaram R$ 328,86; 15) Beraldo Lopes
Figueiredo, Diretor do CAIC, realizou doações que totalizaram R$ 53,69;
16) Carina Miranda Barony, Chefe de Setor Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 134,20;
17) Carmen Silvia de Almeida Garcia, Chefe de Seção de Consulta de Preços, realizou doações que totalizaram R$ 36,91; 18) Cintia Raquel
Lopes Fonseca, Chefe de Serviço de Apoio Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 469,10; 19) Cristiano Weber França, Chefe de
Serviço da Administração Interna, realizou doações que totalizaram R$ 177,85;
20) Daniel de Azevedo Ferrony, Secretário Municipal de Saúde, realizou doações que totalizaram R$ 1.050,00;
21) Denise Vinas Pires Lisoski, Secretária Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, realizou doações que totalizaram R$ 420,00;
22) Dionisio Augusto Bergamo, Secretário Municipal da Fazenda, realizou doações que totalizaram R$ 1.260,00;
23) Eder Jofre Strieder Barboza, Coordenador de Transportes, realizou doações que totalizaram R$ 246,10;
24) Eduardo Garmendia Azambuja, Chefe de Serviço de Informática, realizou doações que totalizaram R$ 281,88;
25) Elvira Charão Fonseca, Chefe de Setor de Recepção, realizou doações que totalizaram R$ 161,04;
26) Evandro Obaldia Guedes, Vice-prefeito, realizou doações que totalizaram R$ 1.050,00;
27) Fabiana Rech dos Santos, Coordenadora de Esportes, realizou doações que totalizaram R$ 369,10;
28) Felipe Nascimento Abib, Secretário Municipal de Obras, Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, realizou doações que totalizaram R$
1.050,00;
29) Flávio Fabiano Lima de Freitas, Chefe de Setor de Máquinas, realizou doações que totalizaram R$ 161,04;
30) Francisca Miguelina Cavalheiro Weber, Chefe de Serviço de Planejamento Educacional, realizou doações que totalizaram R$ 46,98;
31) Gabriel Hermes Teixeira Chiapetta, Coordenador de Fomento, realizou doações que totalizaram R$ 123,04;
32) Gustavo da Silveira Varella, Chefe de Seção Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 36,91;
33) Horestes da Silva Rodrigues, Chefe de Serviço de Prestação de Contas, realizou doações que totalizaram R$ 93,96; 34) Ibanes Lopes
Ferreira, Chefe de Seção de Fiscalização de Obras, realizou doações que totalizaram R$ 147,64;
35) Iderli Pereira de Souza, Coordenador de Serviço de Patrimônio, realizou doações que totalizaram R$ 369,15;
36) Ivel Oneil Borges Xarão, Secretário Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços, realizou doações que totalizaram R$ 1.003,31;
37) Jair Gomes Igisck, Chefe de Setor de Saneamento, realizou doações que totalizaram R$ 161,04;
38) João Artemio Bezerra Pacheco, Chefe de Serviço de Carpintaria, realizou doações que totalizaram R$ 53,82;
39) João Francisco Porciuncula da Cunha, Secretário Municipal de Agricultura, realizou doações que totalizaram R$ 210,00;
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 05 de Novembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 206, Página: 27

40) João Luiz Ceratti, Chefe de Seção das Comunidades do Interior, realizou doações que totalizaram R$ 147,64;
41) João Mamedes Curvelo Leite, Coordenador Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 738,24;
42) Jones dos Santos Leivas, Chefe de Setor de Administração Interna, realizou doações que totalizaram R$ 107,36;
43) José Armando Azambuja Dias, Chefe de Serviço de Projetos, realizou doações que totalizaram R$ 234,90;
44) José Clesio da Silva Castro, Chefe de Seção de Iluminação Pública, realizou doações que totalizaram R$ 184,55;
45) José Luiz Pires Lopes, Chefe de Gabinete do Prefeito, realizou doações que totalizaram R$ 1.050,00;
46) Larissa Franca Neves, Chefe de Setor de Contabilidade, realizou doações que totalizaram R$ 107,36;
47) Liane Pires Marques, Chefe de Serviço de Defesa do Consumidor, realizou doações que totalizaram R$ 187,92;
48) Lidiane Boeno Santiago, Chefe de Setor de Assessoria Educacional, realizou doações que totalizaram R$ 80,52;
49) Lisandro Valério Teixeira Cavalheiro, Secretário Municipal de Viação e Transportes, realizou doações que totalizaram R$ 210,00;
50) Lisiane Brum Guedes, Chefe de Setor de Assessoria Educacional, realizou doações que totalizaram R$ 214,72;
51) Loiva Terezinha Costa da Silva, Chefe de Setor de Medicamentos, realizou doações que totalizaram R$ 214,72;
52) Lucelia Rodrigues Petim, Chefe de Seção de Auxiliar de Supervisão, realizou doações que totalizaram R$ 147,64;
53) Luiz Fernando Silveira Fabricio, Curador Chefe de Museus, realizou doações que totalizaram R$ 615,25;
54) Marcio Saldanha Vaqueiro, Chefe de Seção de Redação, realizou doações que totalizaram R$ 110,73;
55) Maria Amelia Barbosa Gonçalves Teixeira, Chefe de Serviço Cultural e Tradicionalista, realizou doações que totalizaram R$ 140,94;
56) Maria Aparecida Miranda Dias, Chefe de Serviço Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 140,94;
57) Maria de Lurdes da Silva, Chefe de Setor de Recepção, realizou doações que totalizaram R$ 161,04;
58) Maria Regina Ribeiro de Freitas, Chefe de Serviço Administrativo realizou doações que totalizaram R$ 46,98;
59) Miriane Rodrigues de Castro, Chefe de Serviço de IPTU e ITBI, realizou doações que totalizaram R$ 372,24;
60) Nilvanes Jobim Rosa, Secretária Municipal de Educação, realizou doações que totalizaram R$ 630,00;
61) Patrique Lopes Maciel, Chefe de Serviço de Orçamento, realizou doações que totalizaram R$ 281,88;
62) Paulo Elmano Vasconcelos Borges, Chefe de Serviço, realizou doações que totalizaram R$ 46,98;
63) Paulo Sergio dos Santos Raeder, Chefe de Gabinete, realizou doações que totalizaram R$ 214,76;
64) Raquel Vargas Ribeiro, Chefe de Serviço de Atendimento, realizou doações que totalizaram R$ 281,88;
65) Ricardo Alves Gomes, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, realizou doações que totalizaram R$ 840,00;
66) Rosane Honório Àvila, Chefe de Serviço de Gabinete, realizou doações que totalizaram R$ 214,76;
67) Rosiele da Luz Gomes, Chefe de Setor de Expediente, realizou doações que totalizaram R$ 154,34;
68) Rubem Claudio Divério Lucas, Chefe de Serviço de Apoio a Criação de Empresas, realizou doações que totalizaram R$ 93,96;
69) Rui Nairo Guedes Gomes, Coordenador Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 492,16;
70) Sergio Landerdalh Martins, Chefe de Setor de Material, realizou doações que totalizaram R$ 161,04;
71) Tani Maria Nunes Vieira, Secretária Municipal de Planejamento e Projetos, realizou doações que totalizaram R$ 1.050,00;
72) Tatiane dos Santos, Coordenadora de Assuntos Jurídicos e Diretora Administrativa, realizou doações que totalizaram R$ 268,45;
73) Teresinha Nunes Oliveira, Chefe de Seção da Tecnologia da Informação e Comunicação, realizou doações que totalizaram R$ 442,92;
74) Tiego Pereira Tavares, Chefe de Serviço de Expedição, realizou uma doação no valor de R$ 281,88;
75) Valtemar Freitas Ribeiro, Coordenador Administrativo, realizou doações que totalizaram R$ 369,12;
76) Vera Beatriz Ribeiro Cesar, Diretora de Escola de Educação Infantil, realizou doações que totalizaram R$ 134,20; e 77) Vinicius Oliveira
Lopes, Chefe de Setor de Fiscalização Tributária, realizou doações que totalizaram R$ 234,90.
Outrossim, dos R$ 54.418,52 depositados na conta bancária, o Partido identificou os doadores do valor total de R$ 30.681,97. Desse modo, R$
23.736,55 do total arrecadado são recursos de origem não identificada. Observa-se, entretanto, que se o saldo financeiro final do partido, no
exercício 2013, foi de R$ 19.356,29 (R$ 19.306,29 em aplicação financeira e R$ 50,00 depositados em conta corrente), então a agremiação
utilizou R$ 4.380,26 dos mencionados recursos cujos contribuintes não foram informados.”
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se igualmente pela desaprovação das contas apresentadas pelo partido (fl. 280/280v).
Intimado o Partido, para que oferecesse defesa no prazo de quinze dias, este silenciou (fls. 284/285).
Aberto prazo para alegações finais, foram acostados os documentos nas fls. 287/297.
Com nova vista dos autos, o Parquet reiterou seu parecer na fl. 280 (fl. 299).
Sobreveio petição do advogado do Partido, requerendo que se aplique às presentes contas a anistia prevista no art. 55-D da Lei nº 9.096/1995,
incluído pela recente Lei nº 13.831/2019 (fls. 301/304).
Conclusos os autos, indeferiu-se a oitiva postulada pela agremiação nas fls. 287/288, sendo deliberado que a documentação acostada nas fls.
290/297 e a decisão quanto à aplicação do contido no art. 55-D da Lei nº 9.096/1995 seriam analisados em sede de sentença (fl. 306).
Intimado o partido, vieram os autos conclusos para sentença (fls. 308/310).
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Verifico que as contas foram prestadas intempestivamente pelo partido, contrariando o disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/1995.
Realizada a análise técnica das contas, foram constatadas contribuições no valor total de R$ 22.938,85 (vinte e dois mil, novecentos e trinta e
oito reais e oitenta e cinco centavos), oriundas de fontes vedadas - servidores titulares de cargos demissíveis ad nutum, com poder de decisão,
do Município de São Gabriel, em desacordo com o art. 5º, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004.
Anote-se que, diante do entendimento do e. TRE/RS, no sentido de que os detentores de cargo eletivo não se enquadram na definição de
autoridade pública (RE 47-08.2015.6.21.0049), o Partido recebeu recursos oriundos de fontes vedadas, no valor total de R$ 21.888,85 (vinte e
um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), considerando a dedução das contribuições do então Vice-Prefeito
Municipal, no valor total de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), elencado no parecer de fls. 275/278v.
Ainda, R$ 23.736,55 (vinte e três mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) do total de recursos arrecadados não
tiveram sua origem identificada pelo prestador das contas, sendo que a agremiação utilizou R$ 4.380,26 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e
vinte e seis centavos) dos mencionados recursos.
Deste modo, observo que as irregularidades verificadas na prestação de contas em questão representam expressivos 48,27% do valor total
arrecadado em conta bancária pelo partido - R$ 54.418,52 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos).
No ponto, o partido juntou documentos oriundos do TCE - fls. 289/297 -, para justificar que embora alguns dos servidores estivessem
investidos em cargo de chefia e com poder de decisão, na prática, não desempenhavam tais funções, ilegalidade apontada pelo Tribunal de
Contas (vide fl. 291) que não tem o condão de eximir o partido perante a Justiça Eleitoral, porquanto tais servidores estavam investidos de
cargos com poder de decisão e chefia, consoante documentos acostados nos autos, o que pela legislação é considerada fonte vedada.
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Outrossim, não merece acolhimento o pedido de anistia com base no art. 55-D da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.831/19, como postulado
pelo partido, diante de recente decisão do e. TRE/RS (RE 35-92.2016.6.21.0005), em que foi acolhido o incidente de inconstitucionalidade
suscitado pela Procuradoria Regional Eleitoral, afastando a aplicação ao caso concreto do art. 55-D da Lei nº 9.096/95, incluída pela Lei nº
13.831/19.
Note-se que referido julgamento, em suma, entendeu que o art. 55-D inserido na Lei dos partidos políticos pela Lei 13.831/19 padece de vício
de inconstitucionalidade formal e material, na medida em que deixou de ser apresentada estimativa de impacto orçamentário, violou os
princípio da prestação de contas, da moralidade administrativa e da integridade legislativa.
Desse modo, filiando-me ao entendimento citado, igualmente tenho que é inaplicável o referido artigo ao presente feito.
Assim, desacolho os argumentos defensivos.
Nesse sentido, já se pronunciou o TRE/RS, sobre fato análogo:
Prestação de contas anual. Partido político. Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2012.
Verificada a existência de recursos de origem não identificada, bem como de arrecadações oriundas de fontes vedadas, realizadas por titulares
de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta, na condição de autoridades e desempenhando funções de direção ou
chefia. No caso, Chefe de Gabinete, Coordenador-Geral e Diretor.
Nova orientação do TSE no sentido de que tais verbas - de origem não identificada e de fontes vedadas - devem ser recolhidas ao Tesouro
Nacional, nos termos do disposto na Resolução TSE n. 23.464/15.
Aplicação dos parâmetros da razoabilidade para fixar a sanção do prazo de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário em
um mês.
Desaprovação.
(TRE-RS, PC 72 42, Relatora: DRA. MARIA DE LOURDES GALVAO BRACCINI DE GONZALEZ, 04.05.2016)
Cabe frisar que, na forma do § 1º do art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096, de 19
de setembro de 1995 - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos, as disposições processuais previstas nessa resolução devem ser aplicadas
aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
Ainda, conforme o caput do referido artigo, as disposições previstas nessa resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
Além disso, prevê o § 3º, inciso I, também do mencionado artigo, que as irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas
relativas ao exercício de 2014 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
Sendo assim, considerando-se que há falhas que comprometem a regularidade das contas, o seu julgamento como desaprovadas é medida
que se impõe.
Isto posto, julgo desaprovadas as contas prestadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), do município de São Gabriel, relativas ao
exercício financeiro de 2013, com fulcro no art. 27, inciso III, da Resolução TSE nº 21.841/2004, determinando a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário, pelo período de 6 meses, com fundamento no art. 37, caput e § 3º, da Lei nº 9.096/1995, combinado com o artigo 28, incisos
I, II e IV, da Resolução TSE nº 21.841/2004, nos termos em que vigentes no ano de 2013, e o recolhimento dos valores de R$ 21.888,85 (vinte
e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), oriundos de fontes vedadas, e de R$ 23.736,55 (vinte e três mil,
setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, a teor do art. 14, caput e § 1º,
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências legais.
São Gabriel, 30 de outubro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 168/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-61.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB - OAB/RS 57873)
RESPONSÁVEL(S) : PATRÍCIA BISCAGLIA POZZATTI E GASPAR UBIRATAN SILVEIRA NEVES (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO
ABIB - OAB/RS 57873), GUILHERME NASCIMENTO ABIB E IVEL ONEIL BORGES XARÃO
Às partes.
Vistos.
O PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) do município de São Gabriel apresentou suas contas referentes ao exercício do ano de 2017 em
30/07/2018 (fls. 02-59).
Publicado edital dando publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do partido e remetidas cópias desses
documentos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 31 e §§ da Resolução TSE nº 23.546/2017, não houve impugnação (fl. 60/62v).
Exarado parecer conclusivo no sentido da desaprovação das contas apresentadas, tendo sido efetuados os seguintes apontamentos (fls.
90/90v):
“Pela análise dos documentos apresentados, o partido informou nas peças de sua prestação de contas, que arrecadou receitas no valor total
de R$ 17.512,62 (fls. 07 e 34), referentes a juros sobre aplicações financeiras, e contraiu gastos no valor total de R$ 20.182,98 (fl. 07 e 33/34).
Todavia, da análise dos extratos bancários acostados nas fls. 35 e 88 e dos extratos dos fundos de investimento nas fls. 36-59, verifica-se que
a agremiação obteve depósitos no valor total de R$ 4.092,01 e rendimentos de aplicações financeiras no valor total de R$ 3.126,65, e realizou
débitos nas contas correntes no valor total de R$ 23.426,11.”
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observou-se que o Partido informou, nas
peças de sua prestação de contas que arrecadou R$ 17.512,62, sendo que o total arrecado, no período em exame, conforme extratos
bancários juntados aos autos, foi de R$ 7.218,66 (R$ 4.092,01 + R$ 3.126,65).”
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 92/92v).
Intimado o partido, para que oferecesse defesa no prazo de quinze dias, silenciou (fls. 96/97).
Novamente intimado para apresentar alegações finais, a agremiação partidária permaneceu inerte (fl. 97v/98).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
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Verifico que as contas foram prestadas intempestivamente pelo partido, contrariando o disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/1995.
Realizada a análise técnica das contas, identificaram-se divergências nos valores dos extratos bancários em cotejo com as peças da prestação
de contas, visto que, conforme extratos juntados aos autos, o total de receitas, no período em exame, foi de R$ 7.218,66, alusivos à soma dos
depósitos no valor total de R$ 4.092,01 e rendimentos de aplicações financeiras no valor total de R$ 3.126,65, sendo informada pelo partido
uma arrecadação total de R$ 17.512,62, referentes a juros sobre aplicações financeiras.
Desse modo, observado que a agremiação partidária informou ter recebido 242,59% a mais de recursos do que comprovou nos autos, a
prestação de contas do partido não reflete adequadamente a sua movimentação financeira, não estando, portanto, atendida a exigência do art.
34, caput, da Lei 9.096/1995.
Cabe frisar que, na forma do § 1º do art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096, de 19
de setembro de 1995 - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos, as disposições processuais previstas nessa resolução devem ser aplicadas
aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
Ainda, conforme o caput do referido artigo, as disposições previstas nessa resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
Além disso, prevê o § 3º, inciso III, também do mencionado artigo, que as irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas
relativas ao exercício de 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/2015.
Sendo assim, considerando-se que a prestação de contas do partido não reflete adequadamente a sua movimentação financeira, com falha
que representa significativo percentual, o julgamento das contas em apreço como desaprovadas é medida que se impõe.
Diante do exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), do município de São Gabriel,
relativas ao exercício 2017, com fulcro no art. 46, inciso III, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, ausente sanção a ser aplicada à
agremiação por falta de previsão legal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada, arquive-se.
São Gabriel, 30 de outubro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 169/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 96-44.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - 1º TURNO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM - SANTA MARGARIDA DO SUL/RS (ADV(S) ROBSON FLORES DA TRINDADE - OAB/RS 92707)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANA BARBOSA SOUTO DIAS E JOSE PAULO SOUTO DIAS (ADV(S) ROBSON FLORES DA TRINDADE OAB/RS 92707)
Às partes.
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitorais do Partido DEMOCRATAS - DEM, de Santa Margarida do Sul/RS, referentes às Eleições Gerais de
2018.
As contas foram prestadas nos termos do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017, após notificações ao partido e seus responsáveis (fls.
15/48).
Publicado o Edital n. 034/2019, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, sem apresentação de impugnação por partido político,
coligação, candidato ou MPE (fls. 51/53).
A unidade técnica apresentou relatório preliminar acerca da omissão da prestação de contas parcial, da intempestividade na apresentação das
contas finais e ausência de informação, nos presentes autos, sobre abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha (fl. 55).
Intimadas as partes para manifestarem-se sobre o relatório retro, transcorreu o prazo in albis (fls. 58/59).
Acostou parecer conclusivo da analista designada para o exame das contas pela desaprovação, sendo seguido pelo Ministério Público Eleitoral
(fls. 60/60v e 62).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Segundo se depreende do art. 49, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, os órgãos partidários municipais vigentes após a data prevista no
calendário eleitoral para o início das convenções partidárias devem prestar contas das Eleições Gerais 2018 no prazo assinalado, mesmo que
não haja movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Assim, era dever do partido DEMOCRATAS de Santa Margarida do Sul-RS, abrir conta bancária específica para a campanha eleitoral até o dia
15/08/2018, ou proceder ao aproveitamento de uma conta já existente, desde que anteriormente destinada para os mesmos fins. Não é o que
se depreende dos autos.
A ausência de conta bancária específica nesse período, sem dúvida alguma, consiste em irregularidade insanável e que deve ser ponderada
na análise e julgamento das contas. Isso porque, conforme art. 60, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, só seria possível atestar
integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos, compreendendo todo o período de campanha, ou
declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.
Assim, inexistindo extrato bancário durante o período em exame, não há como conferir confiabilidade à ausência de movimentação financeira
pelo partido, vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros
pelo partido.
Nesse cenário, considerando a existência de irregularidade gravíssima, que afeta a integralidade e regularidade das contas, a desaprovação é
a medida que se impõe, conforme o art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
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Em razão do descumprimento das normas referentes a arrecadação e à aplicação de recursos, perderá o partido o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, § 4º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sem prejuízo de responderem os
candidatos beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
Isso posto, desaprovo as contas apresentadas pelo partido DEMOCRATAS - DEM, de Santa Margarida do Sul/RS, em virtude da não
observância dos art. 10 e 11 da Resolução TSE nº 23.553/2017. Ainda em consonância com o art. 77, §§ 4º e 6º do último diploma, determino
a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, pelo prazo de seis
meses.
Considerando o princípio da economicidade, caso o Ministério Público Eleitoral entender pertinente, deverá requerer cópias do presente feito
na forma do art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada, arquive-se com baixa.
São Gabriel, 29 de outubro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 97-29.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - 1º TURNO - 2º TURNO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - SANTA MARGARIDA DO SUL/RS (ADV(S) GEORGES KODAYSSI
FILHO - OAB/RS 21408)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ FERNANDO ROMERO GONÇALVES E LUCIO LEANDRO OLIVEIRA GUEDES (ADV(S) GEORGES KODAYSSI
FILHO - OAB/RS 21408)
Às partes.
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitorais do Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, de Santa Margarida do Sul/RS,
referentes às Eleições Gerais de 2018.
As contas finais, referente ao primeiro turno, foram prestadas nos termos do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017, após notificações ao
partido e seus responsáveis (fls. 04/21).
Publicado o Edital n. 025/2019, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, sem apresentação de impugnação por partido político,
coligação, candidato ou MPE (fls. 24/26).
A unidade técnica apresentou relatório preliminar acerca das omissões das prestações de contas parcial e final, referente ao segundo turno, e
da intempestividade na apresentação das contas finais, alusiva ao primeiro turno (fl. 28).
Intimadas as partes para manifestarem-se sobre o relatório retro, transcorreu o prazo in albis (fls. 29/31).
Acostou parecer conclusivo da analista designada para o exame das contas pela desaprovação, sendo seguido pelo Ministério Público Eleitoral
(fls. 32 e 34).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Segundo se depreende do art. 49, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, os órgãos partidários municipais vigentes após a data prevista no
calendário eleitoral para o início das convenções partidárias devem prestar contas das Eleições Gerais 2018 no prazo assinalado, mesmo que
não haja movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Assim, era dever do partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Santa Margarida do Sul-RS, apresentar suas contas
referentes aos primeiro e segundo turnos, das Eleições 2018. Não é o que se depreende dos autos.
A ausência de prestação de contas final, alusiva ao segundo turno, sem dúvida alguma, consiste em irregularidade insanável e que deve ser
ponderada na análise e julgamento das contas. Isso porque, conforme art. 52, § 1º, inciso II, havendo segundo turno, devem prestar suas
contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos, os órgãos partidários
vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas.
Nesse cenário, considerando a existência de irregularidade gravíssima, que afeta a integralidade e regularidade das contas, a desaprovação é
a medida que se impõe, conforme o art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
Em razão do descumprimento das normas referentes a arrecadação e à aplicação de recursos, perderá o partido o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, § 4º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sem prejuízo de responderem os
candidatos beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
Isso posto, desaprovo as contas apresentadas pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, de Santa Margarida do
Sul/RS, em virtude da não observância do art. 52, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Ainda em consonância com o art. 77, §§ 4º
e 6º do último diploma, determino a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta
decisão, pelo prazo de seis meses.
Considerando o princípio da economicidade, caso o Ministério Público Eleitoral entender pertinente, deverá requerer cópias do presente feito
na forma do art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada, arquive-se com baixa.
São Gabriel, 29 de outubro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 102-51.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - 1º TURNO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SANTA MARGARIDA DO SUL/RS (ADV(S) CRISTIANO WEBER FRANÇA - OAB/RS 101867)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANE DE ANDRADE NEVES (ADV(S) CRISTIANO WEBER FRANÇA - OAB/RS 101867), ROSANE BRAATZ
DRESCH
Às partes.
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitorais do Partido SOLIDARIEDADE, de Santa Margarida do Sul/RS, referentes às Eleições Gerais de
2018.
As contas foram prestadas nos termos do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017, após notificações ao partido e seus responsáveis (fls.
04/13).
Publicado o Edital n. 025/2019, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, sem apresentação de impugnação por partido político,
coligação, candidato ou MPE (fls. 17/19).
A unidade técnica apresentou parecer conclusivo pela desaprovação, sendo seguido pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 20/20v e 22).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Segundo se depreende do art. 49, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, os órgãos partidários municipais vigentes após a data prevista no
calendário eleitoral para o início das convenções partidárias devem prestar contas das Eleições Gerais 2018 no prazo assinalado, mesmo que
não haja movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Assim, era dever do partido SOLIDARIEDADE de Santa Margarida do Sul-RS, abrir conta bancária específica para a campanha eleitoral até o
dia 15/08/2018, ou proceder ao aproveitamento de uma conta já existente, desde que anteriormente destinada para os mesmos fins. Não é o
que se depreende dos autos.
A ausência de conta bancária específica nesse período, sem dúvida alguma, consiste em irregularidade insanável e que deve ser ponderada
na análise e julgamento das contas. Isso porque, conforme art. 60, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, só seria possível atestar
integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos, compreendendo todo o período de campanha, ou
declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.
Assim, inexistindo extrato bancário durante o período em exame, não há como conferir confiabilidade à ausência de movimentação financeira
pelo partido, vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros
pelo partido.
Nesse cenário, considerando a existência de irregularidade gravíssima, que afeta a integralidade e regularidade das contas, a desaprovação é
a medida que se impõe, conforme o art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
Em razão do descumprimento das normas referentes a arrecadação e à aplicação de recursos, perderá o partido o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, § 4º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sem prejuízo de responderem os
candidatos beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
Isso posto, desaprovo as contas apresentadas pelo partido SOLIDARIEDADE, de Santa Margarida do Sul/RS, em virtude da não observância
dos art. 10 e 11 da Resolução TSE nº 23.553/2017. Ainda em consonância com o art. 77, §§ 4º e 6º do último diploma, determino a suspensão
do repasse de quotas do Fundo Partidário a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, pelo prazo de seis meses.
Considerando o princípio da economicidade, caso o Ministério Público Eleitoral entender pertinente, deverá requerer cópias do presente feito
na forma do art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada, arquive-se com baixa.
São Gabriel, 29 de outubro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 199/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-71.2019.6.21.0060
Partidos Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: RÉGIS ADRIANO VANZIN
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) GREICY PEGLOW DA SILVA-OAB 83511)
RESPONSÁVEL(S) : NADISON LUIZ BORGES HAX, LUCIANO REIS DE OLIVEIRA, GILBERTO TEIXEIRA DA CUNHA E GREICY PEGLOW
DA SILVA (ADV(S) GREICY PEGLOW DA SILVA-OAB 83511)
Vistos.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestem a respeito do exame das contas, apresentando, se for o caso,
prestação de contas retificadora, nos termos do art. 35, § 3º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil.
Pelotas, 29 de outubro de 2019 - RÉGIS ADRIANO VANZIN - Juiz Eleitoral da 060ª ZE
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81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 184/2019 - 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.
Frustradas as demais tentativas de localizar recursos aptos a saldar o débito, a exequente requer a inclusão do executado no cadastro de
inadimplentes mantido pelo SERASA como meio coercitivo ao adimplemento. Também requer a emissão de certidão de teor da sentença para
protesto, na forma prevista no art.517 do CPC.
Com fundamento no art.782, §3º, defiro o pedido para inscrever o executado no cadastro referido, lançando a ordem nesta data através do
sistema SERASAJUD.
Quanto à certidão de teor da sentença, o juízo já deferiu tal pleito (fl.238v). A referida certidão foi disponibilizada à exequente nos próprios
autos em 18.07.2019, conforme fls.254v e 255v, bastando retirá-la pois ainda se acha grampeada na contracapa dos autos.
Diligências legais.
São Pedro do Sul, 31 de outubro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 185/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-77.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal - QUEVEDOS/RS
PROCEDÊNCIA: Quevedos
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) JOÃO ANTONIO DIAS NÁGERA-OAB 71618)
RESPONSÁVEL(S) : ISAIAS MAIDANA DA SILVEIRA E JAQUELINE MEDIANEIRA NÁGERA DA ROSA (ADV(S) JOÃO ANTONIO DIAS
NÁGERA-OAB 71618)
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PROGRESSISTAS (PP) de Quevedos.
Autuadas as contas apresentadas em Cartório, o balanço patrimonial a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a desaprovação das contas.
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela desaprovação das contas.
Aberto prazo para defesa, mesmo regularmente intimado, o prestador não se manifestou.
A instrução foi encerrada e, em sede de alegações finais, ainda que devidamente intimado, novamente o prestador permaneceu silente.
O Ministério Público Eleitoral manteve o parecer pela desaprovação das contas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
O art.32 da Lei 9.096/95 determina que, anualmente, os partidos políticos enviem à Justiça Eleitoral os balanços contábeis do exercício findo,
sendo a matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017.
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com as peças exigidas pela legislação eleitoral (Res. TSE 23.546/17, art.29).
O prestador arrecadou R$12.511,11 e gastou R$3.931,40 na manutenção do próprio órgão partidário. Não arrecadou recursos públicos.
O exame técnico apontou, entretanto, divergências entre os demonstrativos entregues e o conteúdo dos extratos bancários. Aqui merece
registro o fato de que os extratos apresentados pelo partido (fls.42/53) não contêm a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos
depositantes, razão pela qual o exame amparou-se nos extratos eletrônicos repassados à Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras,
conforme previsto no art.6º, §§2º e 3ºda Resolução TSE n.23.546/2017.
Inicialmente, quanto às receitas, o examinador listou nas fls.81/82 todas aquelas informadas pelo prestador e que não correspondem ao teor
dos extratos de fls.83/88. Os valores divergentes totalizam R$7.613,24 e correspondem a 60,85% das receitas.
Ainda que devidamente intimado, o prestador não atendeu às oportunidades para esclarecer os apontamentos ou retificar os demonstrativos,
restando consolidada a inconsistência.
Diz o artigo 13 da Resolução TSE n.23.546/2017:
Art. 13
É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; (Grifei)
Sendo assim, tenho que os valores informados em desacordo com a movimentação dos extratos bancários constituem recursos de origem não
identificada, na forma prevista no inciso II do parágrafo único do artigo 13 acima transcrito.
Dessarte, conforme o artigo 14 da Resolução TSE n.23.546/2017, tais recursos deveriam ter sido recolhidos ao Tesouro Nacional até o último
dia útil da data do crédito em conta. Não o foram, o que atrai a incidência do §3º do mesmo artigo, constituindo-se em irregularidade grave pois
representaram 60,85% da receita total no exercício 2018.
A infração sujeita o prestador às sanções do art.47, inc.II c/c art.49, ambos da Resolução TSE n.23.546/2017.
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Deixo de prosseguir na persecução da origem dos recursos irregulares uma vez que o vício constatado não foi a ausência de identificação mas
sim, a divergência entre o informado pelo partido e o teor dos extratos juntados. O exame técnico constatou que não houve vedações de
origem nas receitas constantes nos extratos eletrônicos e que as contribuições partiram de filiados à agremiação partidária (fls.74/75).
Por fim, quanto aos gastos, o exame também apontou divergência entre o demonstrativo de fl.24, a movimentação dos extratos bancários e,
ainda, o comprovante juntado na fl.41.
Ainda que o gasto total informado, de R$3.931,40, corresponda ao total observado a partir dos extratos, nova divergência foi constatada na
descrição dos mesmos. O prestador informou R$3.813,40 gasto com “comissões e tarifas bancárias” e R$118,00, com “outras despesas
financeiras”. Os extratos e o comprovante de fl.41, por sua vez, trazem R$3.200,00 gastos com “serviços técnico-profissionais” e R$731,40,
com “tarifas bancárias”.
Repiso, ainda que os totais correspondam, a divergência retira confiabilidade das contas pois evidencia a desconformidade entre os gastos
informados e a movimentação constante nos extratos bancários.
Em face do exposto, nos termos do art.46, inc.III, alínea “a”, da Resolução TSE n.23.546/2017, DESAPROVO as contas apresentadas pelo
órgão municipal do PROGRESSISTAS (PP) de Quevedos, relativas ao exercício 2018, pelo recebimento de R$7.613,24 (sete mil, seiscentos e
treze reais e vinte e quatro centavos) em recursos de origem não identificada, conforme previsto no art.13, §único, inc.II, da resolução citada e,
ainda, pela desconformidade entre os gastos informados e aqueles constantes nos extratos bancários, e determino:
a) A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 07 (sete) meses, a partir do trânsito em julgado, com fulcro no
art.47, inc.II c/c art.49, §2º, tudo da Resolução TSE n.23.546/2017;
b) O recolhimento ao Tesouro Nacional do montante acima referido, devidamente atualizado na forma do art.60, §1º, da Resolução TSE
n.23.546/2017, acrescido de 5% (cinco por cento) de multa, conforme o art.49, caput e §2º, da mesma resolução.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 31 de outubro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

91ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-92.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Crissiumal
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
RESPONSÁVEL(S) : WILLY CARLOS GRUN E DELCIO LUIZ FRANCK (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidárias, referente ao Exercício de 2018, do PDT– Partido Democrático Trabalhista do município de
Crissiumal/RS.
Foi publicado o Edital n. 08/2019, na Edição n. 86 do DEJERS, folha 69, dando ampla publicidade do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado do Exercício, bem como foi intimado o Ministério Público (fl. 55), que nada requereu, observando os parágrafos 1º e 2º do art. 31
da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Transcorreram os prazos de publicação e de impugnação das contas, sem manifestações.
A unidade técnica expediu Exame Preliminar (folha 61), Exame Técnico (fls. 68-69) e Parecer Conclusivo (fl. 74; 75-v), os quais apontaram
recebimento de recursos de fontes vedadas.
Quanto aos extratos bancários eletrônicos, constam às fls. 46 e 47, e estão conforme os extratos bancários apresentados em meio físico pelo
partido (fls. 07 a 18)
Da mesma forma, nas consultas realizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, não houve identificação de aplicações ou recebimento de
recursos do Fundo Partidário (fls. 56 e 57).
Os autos foram encaminhados ao MPE para emissão de parecer, manifestando-se pela desaprovação das contas (fls. 89-93).
Foram apresentadas alegações finais (fls. 101-102).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
I - PRELIMINARMENTE
Não houve a ocorrência de qualquer espécie de nulidade.
Alega o peticionário que postulou a intimação do município de Crissiumal para que informasse se o Sr. Nelson era servidor concursado e qual
o cargo para qual prestou o concurso, assim como inúmeros outros documentos, que, no caso do feito, foram considerados meramente
protelatórios, sendo, por essa razão, indeferidos.
Como já menciondo no despacho de fl. 104-104v, o que compete à Justiça Eleitoral é a solicitação de informações aos municípios a respeito
das pessoas físicas que exerceram cargos de chefia ou direção durante o período de exame, independentemente de serem concursados,
servindo de subsídio para realização da análise das contas partidárias, o que foi feito, através de ofícios enviados às administrações
municipais, sendo juntada cópia dessa resposta às fls. 86 e 87.
Dessa forma, a tese defensiva de que o doador, à época dos fatos, era servidor público concursado estável que recebia uma função gratificada
meramente pró forma, não possuindo subordinados sob o seu comando, tampouco exercendo atribuições de chefia com poder de decisão, é
meramente protelatória.
Isso porque, como já explicitado no referido despacho,
"o objeto da prestação de contas e o ponto de divergência do parecer conclusivo (fl. 74-v, 'Da identificação das Irregularidades'), sobre o qual
incide a discussão independe do fato de Nelson Putzke ser, ou não, servidor concursado, uma vez que a vedação exige que o doador,
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independentemente de ser ou não servidor efetivo empossado através de concurso público, exerça função de livre nomeação e exoneração,
para que assim se enquadre no conceito de autoridade pública, ressalvados, unicamente, os filiados a partidos políticos"
Relembrando o dispositivo legal, art. 12 da Resolução do TSE nº 23.546/2017:
"art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou euxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(...)
IV - autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçem função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político."
Assim sendo, REJEITO a preliminar suscitada.
II - DO MÉRITO
Em caso de recebimento de recursos de fonte vedada, conforme legislação aplicável à espécie, o partido deve recolher o montante ao Tesouro
Nacional (art. 62 da Resolução do TSE nº 23.546/2017). Portanto, estando demonstrada a doação por pessoa que ocupa cargo de direção,
caracterizada está a irregularidade, por força da vedação legal, ensejando a obrigação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Ocorre que o valor de R$ 62,00, apontado como irregular, mostra-se irrisório, não sendo razoável e proporcional desaprovar as contas
considerando esta mácula, entendendo esse julgador que a irregularidade mereça o apontamento como ressalva.
III -DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PDT - Partido Democrático Trabalhista, de Crissiumal/RS, nos termos do art.
46, II, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, relativas ao exercício 2018.
Determino o recolhimento do valor de R$ 62,00, proveniente de fontes vedadas, devidamente atualizado, desde a data do recebimento até a
data do efetivo recolhimento, ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 60, I, "b", e § 1º, da Resolução do TSE nº
23.546/2017.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos de direção nacional e regional do partido, do inteiro teor desta decisão (art. 60, I, "a", da
Resolução do TSE nº 23.546/2017) e intime-se o órgão hierarquicamente superior para (art. 60, III, da Resolução do TSE nº 23.546/2017):
a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que tratam o inciso II do art. 3º da Resolução do TSE nº 23.546/2017;
b) destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) juntar aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) informar nos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário
sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea "d", ou mantendo-se o órgão superior inerte, intime-se o órgão partidário
sancionado, na pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido
indevidamente, devidamente atualizado, conforme determinado na presente decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN (Resolução do TSE nº 23.546/2017, art. 60, I, "b").
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Crissiumal, 30 de outubro de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 15-19.2016.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ANÁLISE DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA NOSARI GARCIA
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALEXANDRE TAKEO SATO-OAB 40859, GUILHERME DE MAGALHÃES
TRINDADE-OAB 70803 E JOÃO CACILDO PRZYCZYNSKI-OAB 27242)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ TADEU MIRANDA, EDITH DUARTE DA SILVA, UÉVERSON COSTA ALVES E STELLA MARLI VIGNOCHI
Vistos.
Como requer a União na petição da fl. 527/528.
Dos resultados das pesquisas no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dê-se vista ao credor, inclusive para que diga sobre o prosseguimento,
sob pena de arquivamento.
D.l.
Esteio, 30 de outubro de 2019
CRISTINA NOSARI GARCIA
Juíza Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-10.2016.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA NOSARI GARCIA
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALEXANDRE TAKEO SATO- OAB 40859, GUILHERME DE MAGALHÃES
TRINDADE- OAB 70803 E JOÃO CACILDO PRZYCZYNSKI- OAB 27242)
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RESPONSÁVEL(S) : BEATRIZ REGINA GUAZINA LOPES, JOSÉ MILTON ROSA E REJANE MOURA PASCOAL
Vistos.
Como requer a União na petição da fl. 174.
Dos resultados das pesquisas no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dê-se vista ao credor, inclusive para que diga sobre o prosseguimento,
sob pena de arquivamento.
D.l.
Esteio, 30 de outubro de 2019
CRISTINA NOSARI GARCIA
Juíza Eleitoral da 097ª ZE

99ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 91/2019 - 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 e examinados os autos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou AÇÃO PENAL contra LORENA SAUGO, pela prática do crime eleitoral previsto no art. 299 da
Lei n° 4.737, combinado com os arts. 29, caput, e 69, caput, ambos do Código Penal (por três vezes), assim descrita na denúncia:
(...)
3° Fato:
No mês de outubro de 2004, em data, local e horário não esclarecidos no expediente, no Município de Três Palmeiras, os denunciados Etelvino
e Lorena, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, deram dinheiro a Clarice Machado, para obter o seu voto.
Na oportunidade, a acusada Lorena procurou Clarice e deu-lhe, por meio de Ronaldo Machado, R$ 50,00 (cinquenta reais), em moeda
corrente, dinheiro fornecido pelo denunciado Etelvino, que era candidato a Vereador em Três Palmeiras, em troca de seu voto.
4° Fato:
No mês de outubro de 2004, em data, local e horário não esclarecidos no expediente, no Município de Três Palmeiras, os denunciados Etelvino
e Lorena, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, deram dinheiro a Ronaldo Machado, para obter o seu voto.
Na oportunidade, a acusada Lorena procurou Ronaldo e deu-lhe R$ 50,00 (cinquenta reais), em moeda corrente, dinheiro fornecido pelo
denunciado Etelvino, que era candidato a Vereador em Três Palmeiras, em troca de seu voto.
5° Fato:
No mês de outubro de 2004, em data, local e horário não esclarecidos no expediente, no Município de Três Palmeiras, os denunciados Etelvino
e Lorena, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, deram dinheiro a Emília Machado, para obter o seu voto.
Na oportunidade, a acusada Lorena procurou Emília e deu-lhe, por meio de Ronaldo Machado, R$ 50,00 (cinquenta reais), em moeda
corrente, dinheiro fornecido pelo denunciado Etelvino, que era candidato a Vereador em Três Palmeiras, em troca de seu voto.
(...)
A denúncia foi recebida em 9.9.2008 (fl. 10).
O processo foi cindido em relação à ré Lorena, pois inexitosas as tentativas de localização da mesma (fl. 16).
Citada a ré por edital, o processo foi suspenso em 24.9.2009, assim como o prazo prescricional, a teor do art. 366 do CPP (fl. 31).
Citada por carta precatória em 20.8.2018 (fls. 384/389), a ré apresentou resposta à acusação (fls. 394/402), sobre a qual o Ministério Público
Eleitoral manifestou-se nas fls. 410/412.
Foi afastada a preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, bem como decido que a ré não faz jus à oferta do
benefício da suspensão condicional do processo. Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de
instrução e julgamento (fls. 414/415).
Realizada a audiência instrutória, passou-se à oitiva das testemunhas de acusação Valter, Vanderlei e Gilson, bem como da testemunha de
defesa Gladis (fls. 442/444).
Deprecou-se a oitiva das testemunhas de acusação Rodrigo e Ivete (fl. 469), bem como das testemunhas de defesa Luciana, Robson e Iris,
sendo, ao final, interrogada a ré Lorena (fl. 499).
Encerrada a instrução processual (fl. 505).
Em memoriais, o Ministério Público, postulou a absolvição do acusado pela insuficiência probatória (fls. 524/527).
A defesa técnica, em seus memoriais postulou a improcedência da ação penal eleitoral. Argumentou que não há prova da existência do fato,
requerendo, assim, a absolvição com base no art. 386, inc. II do CPP. Requereu que os argumentos da resposta à acusação sejam
considerados em sua totalidade como integrantes das alegações finais (fls. 531/532).
É o relatório.
Decido.
No que tange à preliminar de prescrição da pretensão punitiva e ao pedido de oferta de suspensão condicional do processo, as referidas teses/
pedidos já foram afastados quando da decisão de fls. 414/415v, cujos fundamentos ratifico, porém deixo de reproduzir para evitar tautologia.
Desta feita, afasto a arguição de prescrição da pretensão punitiva em abstrato e declaro novamente que o acusado não faz jus à proposta de
suspensão condicional do processo.
Cumpre destacar a presença das condições da ação penal, bem como a inexistência de vícios aptos a ensejar nulidade processual, nada
impedindo a apreciação do meritum causae.
Acolho como razões de decidir os fundamentos utilizados pela Ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais,
os quais transcrevo a seguir:
“No mérito, a despeito dos elementos colhidos no caderno indiciário, os quais apontavam para a existência de crime eleitoral, bem como de
indícios de autoria por parte da ré, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido formulado na denúncia.
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Com efeito, à ré Lorena Saúgo foi imputada, por três vezes, a prática do crime eleitoral consistente em “dar dinheiro para obter voto para
outrem” (compra de voto), delito previsto no artigo 299 da Lei n° 4.737/65, que assim dispõe:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
Todavia, diante da prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verificou-se que não há elementos seguros a
comprovar a prática do delito apontado na denúncia pela ré, senão vejamos.
Interrogada, a ré Lorena Saúgo negou a prática dos crimes a ela imputados. Disse desconhecer Ronaldo Machado, Emília Machado e Clarice
Machado. Aduziu conhecer Etelvino de Carli, o qual era vizinho de sua mãe e candidato a Vereador, negando que ela fosse seu cabo eleitoral.
Contou que, na data dos fatos, votou pelo período da manhã, retornando para casa para fazer seu trabalho de conclusão de curso (TCC).
A testemunha de acusação Valter Antônio Sulzbacker afirmou desconhecer os fatos delituosos imputados à ré. Aduziu desconhecer Clarisse,
Ronaldo e Emília Machado.
O informante Gilson Jair Winter afirmou desconhecer os fatos delituosos imputados à ré. Aduziu desconhecer Clarisse, Ronaldo e Emília
Machado. Disse não saber se a ré concorrida a cargo eletivo nas eleições de 2004, tampouco se trabalhava ou fazia campanha com Etelvino.
A testemunha de acusação Vanderlei Luciano Schimanko afirmou desconhecer os fatos delituosos imputados à ré. Mencionou desconhecer
Clarisse e Ronaldo Machado. Acredita que Lorena tenha sido candidata à Vereadora na época, não tendo certeza. Disse ser filiado ao PTB.
Asseverou conhecer Etelvino de Carli. Reiterou os depoimentos prestados no Foro de Ronda Alta/RS. Confirmou que estava cruzando em
frente a casa de Felisbino Porto, o qual estaria muito feliz por ter recebido dinheiro de Etelvino de Carli.
A informante Ivete Brandt Scheidt não se recorda dos fatos. Disse não ter presenciado a entrega de dinheiro pelos réus. Confirmou o
depoimento prestado na fl. 97, no sentido de que seu sobrinho, vulgo “Chiquinho”, teria lhe oferecido dinheiro em troca de voto, não tendo ela
aceitado a proposta. Aduziu não ter conhecimento de que a ré Lorena Saúgo tenha comprado votos.
O informante Rodrigo Scheidt afirmou que Etelvino de Carli, o qual era candidato a Vereador, mandou que Gilmar Winter, vulgo “Chiquinho”
entregasse uma bicicleta para sua tia em troca de três votos. Disse não saber nada sobre compra de votos envolvendo a ré Lorena Saúgo.
A testemunha de defesa Gládis Zanchett afirmou que a ré trata-se de pessoa honesta, de bom caráter. Disse que a filha de Clarice Machado já
foi sua aluna. Não se lembra de Ronaldo e Emília Machado. Aduziu ter certeza de que a ré não praticaria crime de compra de votos. Não
recorda se a ré apoiou o candidato De Carli.
A testemunha de defesa Iris José dos Anjos, colega de trabalho da ré, disse nada saber sobre os fatos delituosos narrados na denúncia.
Aduziu que a ré não admitiu participação no crime a ela imputado. Afirmou que a ré é conceituada como boa professora, não tendo respondido
processo administrativo disciplinar.
A testemunha de defesa Luciana Carvalho Prates, colega de trabalho da ré, disse nada saber sobre os fatos delituosos imputados à ré na
denúncia.
O informante Robson Augusto de Souza, funcionário do marido da ré, afirmou desconhecer o fato delituoso imputado à ré na denúncia.
Nesse passo, a prova coligida não se mostrou suficiente a comprovar a prática do crime eleitoral imputado à acusada.
Isto porque, a despeito dos depoimentos prestados por Clarice Machado em sede de Ação de Investigação Eleitoral ajuizada pelo PDT contra
Etelvino de Carli e de Emília Machado na esfera policial, no sentido de que a ré Lorena Saúgo teria as procurado para comprar os seus votos e
de Ronaldo Machado em favor do candidato a Vereador Etelvino de Carli, tais depoimentos mostraram-se isolados e dissociados do conjunto
probatório dos autos.
Em outras palavras, os únicos elementos de prova a indicar que a ré Lorena tenha praticado o crime previsto no art. 299 da Lei n° 4.737/65 são
os referidos depoimentos, os quais não foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa nesta ação criminal, até porque Clarice e
Emília também figuram como rés por, supostamente, terem vendido seus votos.
Acontece que elas aceitaram o benefício da suspensão condicional do processo ofertado, não havendo informações neste processo se foram
cumpridas as condições e extinta a punibilidade, ou se a ação criminal prosseguiu quanto a elas, com final interrogatório em Juízo,
oportunidade em que poderiam corroborar as acusações de compra de votos imputadas a Lorena.
Ademais, as próprias testemunhas de acusação afirmaram em Juízo desconhecer os delitos eleitorais imputados à ré, a qual nega
peremptoriamente ter comprado votos em favor do candidato Etelvino de Carli.
Somam-se a isso, os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, as quais, além de nada saberem sobre os crimes eleitorais
atribuídos à acusada, ainda atestaram a lisura de sua conduta, tratando-se a denunciada de professora da rede pública do Município de
Jaraguá do Sul/SC.
Logo, inexistindo nos autos provas colhidas sob o amparo judicial de que a ré Lorena Saúgo tenha praticado o crime de “compra de votos” (art.
299 da Lei n° 4.737/65), impõe-se o julgamento de improcedência da presente ação penal por insuficiência probatória, tendo em vista que o
édito condenatório não pode embasar-se, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos durante a investigação, a teor do art. 155,
caput, do CPP.
Neste sentido, o seguinte julgado do TRE/RS:
Recurso criminal. Eleições 2008. Quadrilha ou bando. Art. 288 do Código Penal. Corrupção eleitoral. Art. 299 do Código Eleitoral. Preliminar de
licitude da prova desacolhida. Impossível interceptação telefônica, baseada em denúncia anônima, sem estar precedida das diligências
preliminares para averiguação da verossimilhança da notícia. Impossibilidade de condenação com base em conjunto probatório frágil,
consubstanciado em depoimentos conflitantes e prova testemunhal que não se apresenta coerente e harmônica. Insuficiência de elementos
para comprovar a prática das condutas imputadas na denúncia. Provimento negado. (Recurso Criminal n 549403, ACÓRDÃO de 09/12/2014,
Relator(a) DR. INGO WOLFGANG SARLET, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 226, Data 12/12/2014,
Página 13) (Grifei).
(...)”
Como é por demais cediço, a prolação de um decreto condenatório exige a formação de um juízo sólido, inquestionável e insofismável acerca
da existência do fato, da sua autoria, bem como dos demais elementos constitutivos do crime (tipicidades formal e material, antijuridicidade e
culpabilidade).
Já o dizia NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA (A lógica das provas em matéria criminal. Campinas: Bookseller, 2001, 2ª ed., pp. 63-64):
“Se se pudesse condenar em conseqüência de juízos simplesmente prováveis, a justiça punitiva, já o dissemos, perturbaria mais a consciência
social que o próprio delito: os cidadãos pacíficos, ante agressões dos delinqüentes em particular, sentir-se-iam expostos às mais temíveis,
porque mais irresistíveis, da suposta justiça social. É sempre a certeza e sempre esta como estado de alma, que deve servir de base à
condenação.”
No caso concreto a prova produzida foi frágil e deixa dúvidas se a ré praticou ou não o delito de compra de voto.
Por fim, afasto o pleito da defesa técnica no sentido de que a ré deve ser absolvida por não haver prova da existência do fato, tendo em vista
que em análise aos depoimentos colhidos na fase policial e judicial, não é possível afirmar categoricamente que o suposto fato delituoso não
existiu.
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Em razão de tal situação entendo que existe dúvida e fragilidade das provas, o que deve conduzir à absolvição pelo art. 386, inc. VII do CPP, e
não absolvição com base no inciso II do mencionado dispositivo legal.
EM RAZÃO DO EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o efeito de absolver a ré LORENA
SAÚGO da imputação pela prática do crime previsto no art. 299 da Lei n° 4.737, combinado com os arts. 29, caput, e 69, caput, ambos do
Código Penal (por três vezes), com fulcro no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Custas pela União.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Transitada em julgado, proceda-se eventuais anotações acerca da absolvição nos sistemas informatizados.
Após, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição.
Nonoai, 02 de novembro de 2019
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 099ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 57/2019 - 111ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC - 33-27.2018.6.21.0111 PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - Eleições Majoritárias PROCEDÊNCIA:
Porto Alegre JUIZA ELEITORAL: KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DE PORTO
ALEGRE/ RS (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB/RS 107.055) RESPONSÁVEL(S) : GILSOMAR DA SILVA, LUCIANO VIEIRA BATISTA e
JONATA PACE
Vistos.
Recebo os embargos.
De fato, verifica-se que na Nota de Expediente n. 15/2019, publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul nº 172, no
dia 13/09/2019, na fl. 25, constou por equívoco o Partido Republicano da Ordem Social – PROS, impondo-se a nulidade do feito desde então.
Isto posto, acolho os embargos e declaro nulo o feito a contar da fl. 104.
Diligências legais.
Porto Alegre, 29 de outubro de 2019.
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE,
Juíza Eleitoral Substituta da 111ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 58/2019 - 111ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC - 45-41.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - Eleições Majoritárias
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZA ELEITORAL: KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DE PORTO ALEGRE/ RS (ADV(S) DANIELA MAIDANA
DA SILVA-OAB/RS 56.019 E REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO-OAB/SP 401.806) )
RESPONSÁVEL(S) : ANDREA CEZIMBRA ORTIZ, DÉBORA CARVALHO XAVIER, LUIS AFONSO MARTINS, LUIS EVANDRO SANTOS DE
SÁ E MYRELA LEITÃO BARROS
R.h.
Em cumprimento ao art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, intime-se o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU, através de
seu procurador, para que se manifeste sobre os quesitos apontados no Relatório Preliminar (fls.77), no prazo de três 3 (três) dias contados da
intimação, sob pena de preclusão.
Após, com ou sem manifestação, proceda-se nova análise.
Em 29/10/2019.
Kétlin Carla Pasa Casagrande,
Juíza substituta da 111ª Zona Eleitoral – RS

113ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 242-24.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP - DE PORTO ALEGRE/RS
(ADV(S) FILIPE GONÇALVES DA SILVA-OAB 76154)
RESPONSÁVEL(S) : ALLAN CHEMALLE YURGEL E CARLOS ROBERTO ABBOTT YURGEL (ADV(S) FILIPE GONÇALVES DA SILVA-OAB
76154)
Vistos.
Inexistindo órgão partidário estadual vigente do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (certidões fls. 125/126), resta prejudicado o
cumprimento da sanção, imposta na sentença de fls. 120/121, por meio de desconto e retenção de recursos provenientes do Fundo Partidário,
conforme determina o art. 49, §3, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Isso posto, intimem-se o órgão partidário municipal e os responsáveis, por meio de publicação de nota de expediente, para que efetuem o
recolhimento do valor de R$ 276,96 (duzentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze)
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dias, sob pena de serem inscritos no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), nos termos do
art. 60, I “b”, da Resolução Supracitada.
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de outubro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 491-09.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PSB - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : GISELLE GUIMARAES HUBBE (ADV(S) GABRIELA LORENZET-OAB 70757 E SILVIO CARDOSO MEIRELLES-OAB
085838)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO)
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Vistos.
Intimada a UNIÃO, esta se manifestou juntando comprovante de pagamento da primeira parcela do acordo de parcelamento celebrado. No
entanto, foi verificado que a candidata não adimpliu com a segunda parcela, com vencimento em 30/09/2019.
Assim, intime-se a candidata para que regularize o pagamento da parcela referente ao mês de setembro de 2019 e junte a respectiva
comprovação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não homologação do acordo firmado e, consequentemente, prosseguimento do
cumprimento de sentença.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de outubro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 236-17.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD - DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) GUILHERME
HECK DE AGUIAR-OAB 90759, JEFFERSON DOS SANTOS-OAB 100220 E LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO-OAB 52671)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO AVENCURT FURTADO, LAURA ELISA MACHADO E LUIS CARLOS SILVA BARBOSA (ADV(S) MARCO
AURELIO FIGUEIRO JUNIOR-OAB 88670 E SAMUEL MENEGON DE BONA-OAB 110397)
Vistos.
Publicado edital de intimação, foi juntado aos autos instrumento de mandato nomeando procuradores para os responsáveis MARCELO
AVENCURT FURTADO, LAURA ELISA MACHADO e LUIS CARLOS SILVA BARBOSA.
Diante disso, restituo o prazo de 15 (quinze) dias para que os responsáveis se manifestem sobre o Parecer Conclusivo de fls. 153/155, vez que
o órgão partidário se manteve silente até o presente momento.
Após, sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer, nos termos do art. 37 da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de outubro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE

115ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 37/2019
O Doutor Fabiano Zolet Baú, Juiz Eleitoral da 115ª Zona de Panambi-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 Barão do Rio Branco, n.
452, em Panambi, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017, a Prestação de Contas Eleitorais dos órgãos partidários municipais referentes ao 1º e 2º turno das Eleições 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes órgãos partidários municipais desta 115ZE:
Número do Processo
Partido Político e responsáveis
0600001-24.2019.6.21.0115
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, Edson Gilmar Zandoná e Edemar da Silva Brazilista – PANAMBI
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
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Panambi-RS, 30 de outubro de 2019.
Eu, MACIEL GASPAR KLOCK, Chefe de Cartório da 115 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 33-78.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: DEM, Laércio Rodrigues dos Santos e Elionir Schneider – Adv. Marcelo Tonon Schneider OAB/RS 73.608 e Olibio
Schneider OAB/RS 64.417.
Município: Santa Bárbara do Sul
Vistos.
Apesar do não atendimento à intimação retro, considero haver elementos mínimos para o prosseguimento do feito.
Emita-se relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em seguida, intimem-se para que se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, § 3º, I, Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, com ou sem manifestação, emita-se o parecer conclusivo e, por fim, encaminhem-se para o MPE para emissão de parecer em 15
(quinze) dias, conforme art. 37.
Após, voltem.
Em 24/10/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ, Juiz Eleitoral.
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que se manifestem acerca do relatório de exame final das contas, abaixo, no
prazo de 30 (trinta) dias. Maciel Gaspar Klock, Chefe de Cartório.
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995 e a Resolução TSE n. 23.546/2017, esta unidade técnica se manifesta na forma do art.
351 sobre o exame da prestação de contas do partido acima nominado.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.464/2015 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado o
seguinte:
Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, há indícios de falhas no cumprimento das
normas legais e de natureza financeira.
1.1) Atraso na entrega da documentação – entrega realizada somente em 07/06/2019;
1.2) Ausência das peças solicitadas no exame preliminar;
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
2.1) Conforme documentação apresentada, além de consultas ao site do sítio do Tribunal Superior Eleitoral – sistema ODIN, não há indício de
repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Da origem dos recursos para fins de observância das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada
Com base na análise dos extratos bancários apresentados e nos extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE, foram observadas as
seguintes receitas bancárias no exercício em exame, na conta Outros Recursos da agremiação:
3.1) Todos os valores foram identificados nas peças e nos extratos eletrônicos.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários
4.1) Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a
conformidade entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários e gastos informados pelo partido.
VALOR TOTAL RELATIVO A RECEITAS: R$ 1.750,00. CONFERE com nossa análise.
VALOR TOTAL DE DESPESAS: R$ 1.750,00. CONFERE com nossa análise.
4.2) O partido identificou a única conta bancária existente como sendo “recursos para campanha” - fl. 05; entretanto, parece tratar-se de conta
anual, denominada usualmente de “outros recursos”.
Esclarecer e corrigir a identificação da conta, considerando que a conta “recursos para campanha” pode somente arrecadar recursos e não
efetuar gastos fora do período eleitoral.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995
Conforme a documentação apresentada e em consulta ao site do TSE (sistema ODIN), não houve aplicação ou recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, a ensejar a incidência das prescrições contidas no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos
Não se aplica – ausência de recursos do fundo partidário.
Sendo assim, considerando as irregularidades e/ou impropriedades deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade
com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias, para
posterior emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
À consideração superior.
Panambi, 29 de outubro de 2019.
ANA PAULA EBERLI SOARES,
Analista Judiciária.
1 Art. 35 da Resolução TSE 23.546/2017. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34
desta resolução, as contas devem ser submetidas à análise técnica para exame: I – do cumprimento de norma legal ou regulamentar de
natureza financeira; II – da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, especificando o percentual de
gastos irregulares em relação ao total de recursos; III – da origem dos recursos para fins de observância das vedações previstas nos arts. 12 e
13 desta resolução; IV – da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários; V – da
observância dos limites previstos no art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995 e VI – da pertinência e validade dos comprovantes de receitas e gastos.
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117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 117ª ZE/RS - NÃO-ME-TOQUE
PROCESSO CLASSE: AP 30-20.2019.6.21.0117
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Eleições - ELEIÇÃO MUNICIPAL 2016
PROCEDÊNCIA: Victor Graeff
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉUS: MARCIA MARA KIRST (ADV VERA CECÍLIA WENTZ-OAB 59969), MARCOS ROBERTO PETRI (ADV MARCELO BOHN – OAB
96645), IGOR ELIAS GHELLER (ADV ELISA MARIA ZENI – OAB 60.717 E MANIR JOSE ZENI – OAB 35.606), PEDRO NUNES, FATIMA
KUHN NUNES E DIOGENES AMANN
Para dar ciência de que foi designada AUDIÊNCIA para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo à ré FATIMA KUHN
NUNES, no processo classe CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL, autuado no sistema de processo judicial eletrônico (PJE) sob o número
0600001-82.2019.6.21.0128, o qual tramita na 128ª Zona Eleitoral (Passo Fundo/RS). A audiência será realizada no dia 06/11/2019, às
14h30min, nas dependências do Cartório Eleitoral da 128ª Zona Eleitoral, localizado na Travessa Júlio de Castilhos, nº 60, Centro, Passo
Fundo/RS.
Não-Me-Toque, 04 de novembro de 2019.
Katiane T. Worm,
Chefe de Cartório da 117ª Zona Eleitoral (Não-Me-Toque/RS).
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 117ª ZE/RS - NÃO-ME-TOQUE
PROCESSO CLASSE: AP 30-20.2019.6.21.0117
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Eleições - ELEIÇÃO MUNICIPAL 2016
PROCEDÊNCIA: Victor Graeff
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉUS: MARCIA MARA KIRST (ADV VERA CECÍLIA WENTZ-OAB 59969), MARCOS ROBERTO PETRI (ADV MARCELO BOHN – OAB
96645), IGOR ELIAS GHELLER (ADV ELISA MARIA ZENI – OAB 60.717 E MANIR JOSE ZENI – OAB 35.606), PEDRO NUNES, FATIMA
KUHN NUNES E DIOGENES AMANN
Para dar ciência de que foi designada AUDIÊNCIA para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao réu PEDRO
NUNES, no processo classe CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL, autuado no sistema de processo judicial eletrônico (PJE) sob o número
060001-76.2019.6.21.0033, o qual tramita na 33ª Zona Eleitoral (Passo Fundo/RS). A audiência será realizada no dia 06/11/2019, às
14h30min, nas dependências do Cartório Eleitoral da 33ª Zona Eleitoral, localizado na Travessa Júlio de Castilhos, nº 60, Centro, Passo
Fundo/RS.
Não-Me-Toque, 04 de novembro de 2019.
Katiane T. Worm,
Chefe de Cartório da 117ª Zona Eleitoral (Não-Me-Toque/RS).

125ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N.º 13/2019 - 125ªZE/RS
A Excelentíssima Senhora Dra. Patrícia Stelmar Netto, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que de acordo com a listagem de eliminação de documentos, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental,
conforme documento Processo SEI n. 0008232-18.2019.6.21.8125 do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico do TRE-RS, a quem
possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, se não houver oposição, a 125ª Zona Eleitoral, eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
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 -DEJERS.
Teutônia (RS), 30 de outubro de 2019.
Eu, Alex Sandro da Silva Ruschel, Chefe de Cartório da 125 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Patrícia Stelmar Netto,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 112/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 45-62.2019.6.21.0125
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 2018
PARTES: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ADV.: TEOBALDINA TERESINHA DA COSTA MARQUES OAB/RS N.83999
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Porto Alegre, Terça-feira, 05 de Novembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 206, Página: 41

...
Diante do exposto, opina o Ministério Público Eleitoral pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro PRB de Paverama/RS, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea "b", da Res. n. 23546/2017 do TSE, com as consequencias normais em
virtude da desaprovação.
...
Manifestação no prazo legal.
Alex Sandro da Silva Ruschel
Chefe de Cartório
NOTA DE EXPEDIENTE 113/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 43-92.2019.6.21.0125
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 2018
PARTES: DEMOCRATAS DE POÇO DAS ANTAS ADV.: FÁBIO ANDRÉ GISCH OAB/RS N.71942
...
Diante do exposto, opina o Ministério Público Eleitoral pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro PRB de Paverama/RS, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea "b", da Res. n. 23546/2017 do TSE, com as consequencias normais em
virtude da desaprovação.
...
Manifestação no prazo legal.
Alex Sandro da Silva Ruschel
Chefe de Cartório
NOTA DE EXPEDIENTE 114/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018
Nº 41-25.2019.6.21.0125
PARTES: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT ADV.: RUI INACIO HOSS OAB/RS N.29903
...
Diante do exposto, opina o Ministério Público Eleitoral pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro PRB de Paverama/RS, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea "b", da Res. n. 23546/2017 do TSE, com as consequencias normais em
virtude da desaprovação.
...
Manifestação no prazo legal.
Alex Sandro da Silva Ruschel
Chefe de Cartório
NOTA DE EXPEDIENTE 115/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 42-10.2019.6.21.0125
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 2018
PARTES: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE IMIGRANTE ADV.: Alan Felipe Camargo-OAB 93783)
...
Diante do exposto, opina o Ministério Público Eleitoral pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro PRB de Paverama/RS, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea "b", da Res. n. 23546/2017 do TSE, com as consequencias normais em
virtude da desaprovação.
...
Manifestação no prazo legal.
Alex Sandro da Silva Ruschel
Chefe de Cartório
NOTA DE EXPEDIENTE 116/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 44-77.2019.6.21.0125
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 2018
PARTES: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE POÇO DAS ANTAS ADV.: AURELIO FERREIRA GOMES OAB/RS N.87099
...
Diante do exposto, opina o Ministério Público Eleitoral pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro PRB de Paverama/RS, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea "b", da Res. n. 23546/2017 do TSE, com as consequencias normais em
virtude da desaprovação.
...
Manifestação no prazo legal.
Alex Sandro da Silva Ruschel
Chefe de Cartório

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 128 ZE/RS
Nota de Expediente n. 146/2019 - 128 ZE/RS
Processo: PC Prestação de Contas – de Exercício Financeiro – 2018 – Pedido de Providências
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Juíza Eleitoral: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Procedência: Passo Fundo
Número Único: 17-85.2019.6.21.0128
Partido(s): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (Adv. Patrícia Tassi – OAB/RS 104581).
Responsáveis (s): José Carlos Merlim, Márcio Luiz Tassi, Antônio Bortolotti e José Renato Marques Ramos (Adv. Patricia Tassi - OAB/RS)
Vistos.
Intimem-se as partes para alegações finais, no prazo de 03 (três dias), e, ato contínuo, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências pertinentes.
Em 30/10/2019.
Ana Cristina Frigheto Crossi
Juíza Eleitoral da 128ª Zona.

150ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 150ªZE/RS
PETIÇÃO CÍVEL - Classe Pet – Processo n. 0600001-16.2019.6.21.0150
REQUERENTES: PARTIDO DA REPUBLICA - PR, JOAO ADALBERTO ZIANI, EVANDRO PEREIRA BOTHOME (ADV(S) THIAGO VARGAS
SERRA-OAB/RS 92228)
DESPACHO
Rh.
Tendo em vista a Certidão retro (ID 67641), intime-se, pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, o advogado constituído para realizar o
cadastro e validação junto ao Processo Judicial Eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Portaria Conjunta P-CRE N. 3 /
2019.
Capão da Canoa, 29.10.2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 150ªZE/RS
PETIÇÃO CÍVEL - Classe Pet – Processo n. 0600002-98.2019.6.21.0150
REQUERENTES: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, ALCEBIADES ALVES VIANA, DANIEL DOS
SANTOS VIANA (ADV(S) ANELISE RIBEIRO DA SILVA-OAB/RS 116765)
DESPACHO
Rh.
Tendo em vista a Certidão retro (ID 67633), intime-se, pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, a advogada constituída para realizar o
cadastro e validação junto ao Processo Judicial Eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Portaria Conjunta P-CRE N. 3 /
2019.
Capão da Canoa, 29.10.2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 150ªZE/RS
PETIÇÃO CÍVEL - Classe Pet – Processo n. 0600003-83.2019.6.21.0150
REQUERENTES: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, ALCEBIADES ALVES VIANA, DANIEL DOS
SANTOS VIANA (ADV(S) ANELISE RIBEIRO DA SILVA-OAB/RS 116765)
DESPACHO
Rh.
Tendo em vista a Certidão retro (ID 67630), intime-se, pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, a advogada constituída para realizar o
cadastro e validação junto ao Processo Judicial Eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Portaria Conjunta P-CRE N. 3 /
2019.
Capão da Canoa, 29.10.2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 150ªZE/RS
PETIÇÃO CÍVEL - Classe Pet – Processo n. 0600004-68.2019.6.21.0150
REQUERENTES: PARTIDO DOS TRABALHADORES, PEDRO ESTADEU NASCIMENTO DORNELLES, LAURO TITONI (ADV(S) VAGNER
MORAS VASCONCELOS-OAB/RS 87667)
DESPACHO
Rh.
Tendo em vista a Certidão retro (ID 67613), intime-se, pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, o advogado constituído para realizar o
cadastro e validação junto ao Processo Judicial Eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Portaria Conjunta P-CRE N. 3 /
2019.
Capão da Canoa, 29.10.2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO,
Juíza Eleitoral
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173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 173 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 152-30.2017.6.21.0173
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
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : LUIS FERNANDO MAZZONI DE MEDEIROS (ADV(S) RENATO GOMES DE LIMA-OAB 73142)
CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
173ª ZONA ELEITORAL – GRAVATAÍ
Processo nº: 152-30.2017.6.21.0173
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Luis Fernando Mazzoni de Medeiros
Juíza Prolatora: Valéria Eugênia Neves Willhelm
Data da Sentença: 30 de outubro de 2019
I – RELATÓRIO:
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra LUIS FERNANDO MAZZONI DE MEDEIROS, 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 boca de urna, fato supostamente ocorrido em 02 de
outubro de 2016, dia das eleições de Gravataí/RS.
Narra a exordial acusatória que “na ocasião, o denunciado, no local dos fatos, que era próximo a diversas seções eleitorais, abordou a
testemunha João Roberto Assunção Soares, indagando-lhe se já havia escolhido quem seria seu candidato para votação. Ato contínuo,
entregou-lhe um “santinho” dos candidatos Cristiano Pereira e Anabel Lorenzzi, no intuito de influir na sua intenção de voto”.
A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2017 (fl. 52).
Considerando que presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 89, caput, da Lei n.° 9.099/1995, foi oferecida proposta de
suspensão condicional do processo, a qual foi recusada pelo denunciado.
Acostada Defesa Preliminar (fls. 68/70).
Realizada audiência de instrução, foi decretada a revelia do acusado LUIS FERNANDO, uma vez que intimado, não compareceu à solenidade
(fl. 172). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (fls. 124/126), tendo sido, contudo, homologada a
desistência da testemunha de defesa Miriam Escalante Franco Rodrigues (fl. 136)
Em memoriais, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da ação penal, pugnando pela condenação do réu LUIS
FERNANDO MAZZONI DE MEDEIROS às sanções das penas do artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97 (fls. 175/178).
Por seu turno, a Defesa pugnou pela improcedência da ação, por falta de elementos de prova aptos a ensejar a condenação do acusado (fls.
182/189).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Preliminar de nulidade – flagrante preparado:
Quanto à preliminar de nulidade apontada pela defesa, no sentido de que houve flagrante preparado, acolho a preambular defensiva. Explico.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram claros, no sentido de que houve a modalidade flagrante
preparado. Vejamos.
A testemunha, João Roberto Assunção Soares, servidor público do Ministério Público Estadual, relatou que havia uma combinação prévia entre
a Guarda Municipal e a testemunha, sendo que, quando este fosse abordado por qualquer cidadão, entregando panfletos e/ou “santinhos” com
propaganda eleitoral, de pronto, deveria alertar à Guarda Municipal, indicando quem era a pessoa que havia entregue, a fim de que os agentes
estatais identificassem o suspeito. Na ocasião, referiu que esse mesmo procedimento foi adotado com várias pessoas.
A testemunha, Ahron Haas, Guarda Municipal, no mesmo sentido da testemunha João Roberto, referiu que (...) havia uma combinação prévia
com alguns servidores que estavam procedendo à fiscalização eleitoral, caso houvesse algum indício de que determinada pessoa estivesse
abordando cidadãos com “santinhos” e propagandas eleitorais, deveriam, de imediato, chamar os Guardas Municipais, para que fosse
providenciada a responsabilização.
No caso em análise, resta claro que houve o chamado flagrante preparado (provocado), uma vez que os agentes estatais tinham combinação
prévia com o servidor Público João Roberto, no sentido de que este deveria caminhar em via pública, identificando quem seriam os indivíduos
que estavam a praticar o crime, com o objetivo de prendê-lo em flagrante no momento em que ele o estivesse cometendo.
Sabe-se que o flagrante preparado é hipótese de crime impossível e o indivíduo instigado não responderá penalmente, sendo sua conduta
considerada atípica, pois, no caso concreto, houve ineficácia absoluta do meio utilizado pelo servidor público e pelo Guarda Municipal.
Sobre o tema, tem-se o Enunciado da Súmula 145, do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que: “Não há crime, quando a preparação do
flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.
Nesse sentido também é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral. Vejamos:
PROCESSO: RC 2-02.2013.6.21.0040. (...) Flagrante preparado. Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Eleições 2014. Nulo é o processo
quando lastreado em provas ilegais. Na espécie, ocorrência de flagrante preparado mediante atuação de agente policial disfarçado de eleitor
para provocar a prática ilícita. Configurado crime impossível. Acolhida a preliminar de nulidade da denúncia. Grifei
Assim, verifico que não prospera a peça exordial ofertada pelo Ministério Público por tratar de fato atípico, por obra do agente provocador, e a
absolvição do acusado é a medida imposta.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, por reconhecer a ilegalidade do flagrante, bem como de todas as provas advindas dele, ABSOLVO o acusado LUIS
FERNANDO MAZZONI DE MEDEIROS, das sanções previstas no artigo 39, §5°, inciso II, da Lei n.° 9.504/1997, com fulcro no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Após, arquive-se com baixa.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências legais.
Gravataí, 30 de outubro de 2019
Valeria Eugenia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral da 173ª ZE
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125ª Zona Eleitoral – Teutônia-RS
Datas-limite*
Observação/Justificativa

Quantidade

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2012

Descarte permitido pela Regra R09

3204

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2013

Descarte permitido pela Regra R09

5339

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2012

Descarte permitido pela Regra R09

3204

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2013

Descarte permitido pela Regra R09

5339

6000-7.05

Boletim de urna, Boletim de Justificativa
Eleitoral, Comprovante de Carga de Urna e
Zerésima

2014

Descarte permitido pela Regra R21

1395

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

2010

Descarte permitido pela Regra R22

184

6000-7.01

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

2010

Descarte permitido pela Regra R04

98

6000-7.01

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

2012

Descarte permitido pela Regra R04

222

6000-07-01

Requerimento de reimpressão de título eleitoral

2010

Descarte permitido pela Regra R09

122

6000-07-01

Guia de Recolhimento de Multa/ declaração de
insuficiencia economica

2010

Descarte permitido pela Regra R09

95

6000-07-01

Guia de Recolhimento de Multa/ declaração de
insuficiencia economica

2011

Descarte permitido pela Regra R09

63

6000-07-01

Guia de Recolhimento de Multa/ declaração de
insuficiencia economica

2012

Descarte permitido pela Regra R09

112

6000-07-01

Guia de Recolhimento de Multa/ declaração de
insuficiencia economica

2013

Descarte permitido pela Regra R09

124

6000-7.01

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

2010

Descarte permitido pela Regra R12

87

6000-7.01

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

2011

Descarte permitido pela Regra R12

10

6000-7.01

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

2012

Descarte permitido pela Regra R12

81

6000-7.01

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

2013

Descarte permitido pela Regra R12

22

6000-2

Termo de Responsabilidade Anual de Bens
Patrimoniais

2009

Descarte permitido pela Regra R12

31

Teutônia/RS, 24 de outubro de 2019.
Alex Sandro da Silva Ruschel
*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

