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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Edital
EDITAL SJ/CORIP N. 026/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foi julgado na sessão de 18.11.2019 o seguinte processo:
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1) Proc. Classe PC N. 5853 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Politico - Orgao
de Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido dos Trabalhadores - PT (Adv(s) Bruna Santos da Costa OAB/
RS 107.863 e João Lúcio da Costa OAB/RS 63.654), Ary Vanazzi (Adv(s) Bruna Santos da Costa OAB/RS 107.863, Christine Rondon Teixeira
OAB/RS 94.526, João Lúcio da Costa OAB/RS 63.654 e Sirlanda Maria Selau da Silva OAB/RS 89.080). Decisão: “Por unanimidade,
declararam, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19, e, no mérito, desaprovaram
as contas, determinando o recolhimento do valor de R$ 183.072,78 ao Tesouro Nacional, bem como a suspensão do repasse de verbas do
Fundo Partidário pelo período de 1 (um) mês, nos termos da fundamentação.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PRELIMINAR. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO
ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95. MÉRITO. OMISSÃO NO REGISTRO DE DÍVIDA. PERCEPÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSOS ADVINDOS DE
FONTES VEDADAS. MONTANTE EXPRESSIVO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.1. Preliminar. Alegação
de inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. O referido dispositivo, introduzido na
Lei dos Partidos Políticos pela Lei n. 13.831/19, o qual dispõe sobre anistia de devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional,
impostas aos partidos políticos, foi declarado inconstitucional por esta corte, pois estabelece hipótese de incidência destoante das normas
extraídas da Constituição Federal. Desta forma, afastada sua aplicação ao caso concreto e declarada incidentalmente sua
inconstitucionalidade.2. Mérito. 2.1. Detalhamento dos serviços contábeis prestados. Após a identificação de despesa cuja descrição
consignada no documento contábil ser imprecisa, a realização do gasto foi devidamente justificada pelo prestador de contas. Todavia, a
unidade técnica deste Tribunal recomendou a apresentação, em exercícios futuros, do detalhamento de serviços contábeis prestados, mesmo
que em caráter eventual, transitório ou extraordinário.3. Ausente registro oficial de dívida referente aos exercícios de 2015 e 2016. A inclusão
da dívida foi cumprida no livro contábil do ano de 2017, de forma que a omissão do registro no exercício da competência é mácula na
contabilidade.4. Recebimento de valores provenientes do Fundo Partidário em período de vigência da penalidade de suspensão de seu
repasse. Descumprimento que deve ser imputado ao órgão nacional do partido. A imposição de restituição do montante ao Tesouro Nacional
poderia ocasionar o duplo recolhimento do valor transferido no período proibido - pelo órgão regional, nestes autos, e pelo nacional, em sua
prestação de contas do exercício -, o que configuraria enriquecimento indevido para a União. 5. Recebimento de recursos de origem não
identificada. A legislação de regência estabelece que as contas bancárias somente poderão receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo CPF ou CNPJ do doador ou contribuinte. 6. Doações oriundas de fonte vedada, efetuadas por ocupantes de cargo
de chefia e direção, considerados autoridades pela Lei n. 9.096/95. Em que pese a inovação da Lei n. 13.488/17, a qual alterou a redação do
art. 31 da Lei n. 9096/95, possibilitando as doações de pessoas físicas ocupantes de cargos demissíveis ad nutum desde que filiadas ao
partido político, esta Corte já se posicionou pela irretroatividade das novas disposições legais, ainda que eventualmente mais benéficas ao
prestador, prevalecendo os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica.7. Falhas que representam 32,18% dos
valores auferidos no exercício, comprometendo substancialmente a contabilidade. Determinado o recolhimento do montante irregular ao
Tesouro Nacional e a suspensão do repasse de verbas do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) mês.8. Desaprovação.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 02.12.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.
EDITAL SJ/CORIP Nº 025/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados os seguintes processos:
Sessão de 19.11.2019:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe RE N. 1284 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: São Francisco de Assis. Recorrente(s): Partido Democrático
Trabalhista - PDT de São Francisco de Assis (Adv(s) Yusra Carneiro Shunaineh-OAB OAB/RS 63.556). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão:
“Por unanimidade, não conheceram do recurso inominado.”. Ementa: RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR
ARBITRAMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. O Código de Processo
Civil, em seu art. 1.015, é expresso ao indicar o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Incabível a interposição de recurso
inominado com base na aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não conhecimento.
Sessão de 25.11.2019:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe INQ N. 2938 - Inquérito. Procedência: Amaral Ferrador. Investigado(s): Nataniel Satiro do Val
Candia. Decisão: “Por unanimidade, acolheram a promoção ministerial e declinaram da competência ao Juízo Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral.”.
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. SUPOSTA PROMESSA DE EMPREGO E DE CONSTRUÇÃO DE POÇO
ARTESIANO. PRERROGATIVA DE FORO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO
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CARGO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. Apuração de alegada promessa de emprego a eleitores e de construção de poço artesiano. O
Supremo Tribunal Federal assentou nova interpretação para restringir a aplicação do foro por prerrogativa de função apenas aos delitos
praticados no exercício do cargo e com pertinência às funções exercidas. Na hipótese dos autos, ainda que os registros policiais tenham sido
efetuados após a assunção do investigado ao cargo de prefeito, o noticiante do suposto delito relatou que a aludida promessa ocorreu durante
a campanha eleitoral de 2016, quando ostentava a condição de candidato. Declínio da competência.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 02.12.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Pautas
PAUTA N. 162/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 16.12.2019 (segunda-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gerson Fischmann 1)Proc. Classe RC N. 354 - Recurso Criminal - Ação Penal - Corrupção Ou Fraude. Procedência: Augusto
Pestana. Recorrente(s): Andiara Aparecida Ribeiro (Adv(s) Nasser Vitoria Jalil-OAB OAB/RS 37.419). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe PC N. 5212 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Exercício
2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Adv(s) Gustavo Morgental Soares-OAB OAB/RS 71.228,
Jonathan Vargas Figueiredo-OAB OAB/RS 99.590, Paulo Roberto Tellechea Sanchotene-OAB OAB/RS 62.724 e Rafael Morgental SoaresOAB OAB/RS 105.182), Israel Pinto Dorneles Dutra e Etevaldo Souza Teixeira (Adv(s) Jonathan Vargas Figueiredo-OAB OAB/RS 99.590 e
Rafael Morgental Soares-OAB OAB/RS 105.182).
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3)Proc. Classe RE N. 2402 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato - Cargo Vereador - Aprovação das Contas Com Ressalva. Procedência: Canguçú. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): João Nunes
de Souza (Adv(s) Alex Silveira da Silva-OAB OAB/RS 70.898 e Cleber de Matos Fonseca-OAB OAB/RS 15.242).
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 4)Proc. Classe RC N. 368 - Recurso Criminal - Ação Penal - Agravo de
Instrumento - Crime Eleitoral - Cargo - Prefeito - Divulgação de Falsa Imputação. Procedência: Taquara. Recorrente(s): Otávio Augusto Fontes
(Adv(s) Julio Cezar Garcia Junior-OAB OAB/RS 75.972 e Vinicius Felippe-OAB OAB/RS 93.503). Recorrido(s): Juízo Eleitoral da 055ª Zona Taquara.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 02.12.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602545-73.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602545-73.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SONIA MARIA DE AGUIAR MACHADO SCHREINER DEPUTADO ESTADUAL, SONIA MARIA DE
AGUIAR MACHADO SCHREINER Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO CUERVO LO
PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799 Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS
SANTOS - RS104318, CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603465-47.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603465-47.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE OLMIRO OLIVEIRA PERES DEPUTADO FEDERAL, JOSE OLMIRO OLIVEIRA PERES
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692 Advogados do(a)
REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602944-05.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602944-05.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAUDIO HARLEY BARDO DEPUTADO FEDERAL, CLAUDIO HARLEY BARDO Advogados
do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692 Advogados do(a) REQUERENTE:
LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602147-29.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602147-29.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 EVERTON IZIDORO POGOZELSKI DEPUTADO ESTADUAL, EVERTON IZIDORO POGOZELSKI
Advogado do(a) REQUERENTE: IVANETE RODRIGUES DE FREITAS - RS28168 Advogado do(a) REQUERENTE: IVANETE RODRIGUES
DE FREITAS - RS28168
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602806-38.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602806-38.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 YEDA RORATO CRUSIUS DEPUTADO FEDERAL, YEDA RORATO CRUSIUS Advogados do(a)
REQUERENTE: JULIO CESAR LINCK - RS41006, DANIELA BUSS - RS78888, CAROLINA GOMES CHIAPPINI - RS40498 Advogados do(a)
REQUERENTE: JULIO CESAR LINCK - RS41006, CAROLINA GOMES CHIAPPINI - RS40498, DANIELA BUSS - RS78888
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602414-98.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602414-98.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GILMAR SOSSELLA DEPUTADO ESTADUAL, GILMAR SOSSELLA Advogado do(a)
REQUERENTE: VERNO ALDAIR MULLER - RS72246 Advogado do(a) REQUERENTE: VERNO ALDAIR MULLER - RS72246
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602310-09.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602310-09.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JAIRO JORGE DA SILVA GOVERNADOR, JAIRO JORGE DA SILVA Advogados do(a)
REQUERENTE: FRANCIELI DE CAMPOS - RS75275, ROGER FISCHER - RS93914, ELAINE HARZHEIM MACEDO - RS7249, CARLA
HARZHEIM MACEDO - RS79717 Advogados do(a) REQUERENTE: ROGER FISCHER - RS93914, FRANCIELI DE CAMPOS - RS75275,
ELAINE HARZHEIM MACEDO - RS7249, CARLA HARZHEIM MACEDO - RS79717
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602899-98.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602899-98.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 HALIM GEORGES RIHAN NETO DEPUTADO ESTADUAL, HALIM GEORGES RIHAN NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO FALECK - RS35793 Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO FALECK - RS35793
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0603631-79.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603631-79.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ISMAR FORTES CAMBUIM, ELEICAO 2018 ISMAR FORTES CAMBUIM DEPUTADO ESTADUAL
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600790-77.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600790-77.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADILSON RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL, ADILSON RODRIGUES Advogados do(a)
REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS0025419A, OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO RS0030847A, EDSON LUIS KOSSMANN - RS0047301A, IAN CUNHA ANGELI - RS0086860A-B Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS
CECCACCI - RS070664, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS0025419A, OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - RS0030847A, EDSON
LUIS KOSSMANN - RS0047301A, IAN CUNHA ANGELI - RS0086860A-B
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603638-71.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603638-71.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: JULIO ENIO BOMFIM SANABRIA, ELEICAO 2018 JULIO ENIO BOMFIM SANABRIA DEPUTADO ESTADUAL
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602683-40.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602683-40.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES DEPUTADO FEDERAL, CAJAR ONESIMO RIBEIRO
NARDES Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA FERREIRA PETER OXLEY - RS110324, ROGERIO DIMAS DE PAIVA - DF31060
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA FERREIRA PETER OXLEY - RS110324, SAMUEL SGANZERLA - RS87744, ROGERIO DIMAS DE
PAIVA - DF31060
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/12/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Acórdãos
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
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÃO 2018. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. Os candidatos têm o dever de prestar contas de sua movimentação financeira de campanha até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições, conforme dispõe os arts. 48 e 52 da Resolução TSE n. 23.553/17. Diante da inércia do prestador, o processo foi remetido à
Secretaria de Controle Interno e Auditoria, que informou não ter apurado indícios de recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte
vedada ou de origem não identificada, na forma do art. 52, § 6º, inc. III, da Resolução TSE n. 23.553/17.
2. Candidato não localizado para receber a citação. Informado endereço insuficiente no pedido de registro de candidatura, sem o número do
apartamento do respectivo prédio. AR devolvido. Também malsucedidas as tentativas no endereço constante no cadastro eleitoral e por oficial
de justiça. Expedido edital de citação, não houve manifestação.
3. Circunstância que impõe o julgamento das contas como não prestadas, acarretando ao candidato o impedimento de obter certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, nos
termos do art. 83, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17.
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4. Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO: Por unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 289, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.
DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRE-RS.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores FRANCISCO ALEXANDRE BERTOLO KAUSCH, Secretário de Orçamento e Finanças, VITAL CAPELLARI
CORRENT, Secretário de Administração, DANIEL WOBETO, Secretário de Tecnologia da Informação, JODOÉ RENATO MENGER,
Coordenador de Infraestrutura Predial, RINALDO MIRANDA CASTRO, Coordenador de Desenvolvimento e Legislação de Pessoal, NATÁLIA
GOMES DA SILVA, Chefe da Seção de Educação Continuada e na qualidade de suplentes, HERMES ROSSONI, Coordenador de Orçamento,
JOSÉ ATÍLIO BENITES LOPES, Coordenador de Material e Patrimônio, LUIS JOSE THEWES, Coordenador de Apoio Administrativo,
ALEXANDRE BORGES MEURER, Oficial de Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas e RENATA POCHMANN SIMONI, Chefe da Seção
de Aperfeiçoamento Jurídico e Estudos Eleitorais, para comporem, sob a coordenação do primeiro, a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA do TRE-RS.
Art. 2º Fica revogada a Portaria P n. 194/2019.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente.

Instrução Normativa
INSTRUÇÃO NORMATIVA TRE-RS P N. 61/2019
Regulamenta o procedimento das perícias de saúde no âmbito deste Tribunal.
A Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DA PERÍCIA DE SAÚDE
Art. 1º A perícia de saúde é a avaliação médica, odontológica, médico-legal ou odonto-legal, realizada por médico oficial, cirurgião-dentista
oficial ou por junta médica oficial, doravante denominada JMO, com a finalidade de verificar o estado de saúde física e mental dos servidores, e
daqueles que a legislação exigir.
Art. 2º A perícia de saúde será feita por médico ou cirurgião-dentista da Seção de Atenção à Saúde deste Tribunal, doravante denominada
SEATS e, nos casos previstos em lei, por JMO.
Parágrafo único. Nas hipóteses em que seja exigida perícia de saúde, na ausência de médico, cirurgião-dentista oficial ou JMO para sua
realização, o Tribunal promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente
para os fins a que se destina, indicando os nomes e as especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de
que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão.
Art. 3º O médico oficial, o cirurgião-dentista oficial e os integrantes da JMO gozam de inteira independência para emitir pareceres, baseados no
conhecimento científico e nas avaliações do exame clínico e dos exames complementares, independentemente do parecer de outros
profissionais.
CAPÍTULO II
DO MÉDICO E DO CIRURGIÃO-DENTISTA OFICIAIS
Art. 4º Competirá ao médico oficial, salvo opção expressa do Diretor-Geral por JMO, efetuar inspeção de saúde, notadamente para:
I - concessão de licença para tratamento de saúde, por prazo não excedente a 120 (cento e vinte) dias no período de 12 (doze) meses a contar
do primeiro dia do afastamento;
II - concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família, incluídas as prorrogações, por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou
não, sem prejuízo da remuneração, e, excedendo esse prazo, por mais 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração, até o limite
de 150 (cento e cinquenta) dias, a cada período de 12 (doze) meses;
III - caracterização do dano físico e/ou mental, em caso de acidente em serviço;
IV - verificação da aptidão física e mental do candidato, para fins de investidura em cargo público;
V - avaliação do nível de deficiência, para fins de investidura em cargo público para o qual houve reserva de vagas a pessoas com deficiência;
VI - aferição da limitação da capacidade física e/ou mental sofrida pelo servidor, para fins de readaptação;
VII - antecipação da licença à gestante;
VIII - elaboração de prontuário médico para todos servidores, incluindo os em exercício provisório, cedidos ou removidos para este Tribunal;
IX - homologação do atestado médico apresentado pela mãe-nutriz para redução da carga horária de trabalho semanal.
§ 1º Para os fins previstos no inciso II, atingido o limite de 60 (sessenta) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família somente
será concedida nova licença remunerada a partir do início do período subsequente de 12 (doze) meses a que o servidor fizer jus.
§ 2º O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data da primeira licença concedida.
§ 3º Para os fins previstos no inciso VI, o atestado ou o laudo de inspeção de saúde especificará, sem referência ao nome ou natureza da
doença, as limitações sofridas pelo servidor em sua capacidade física e/ou mental.
Art. 5º Competirá ao cirurgião-dentista oficial, salvo opção expressa do Diretor-Geral por JMO, efetuar inspeção de saúde, notadamente para:
I - concessão de licença para tratamento de saúde, por prazo não excedente a 120 (cento e vinte) dias no período de 12 (doze) meses a contar
do primeiro dia do afastamento;
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II - concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família, incluídas as prorrogações, até o limite de 60 (sessenta) dias,
consecutivos ou não, sem prejuízo da remuneração, e mais 90 (noventa) dias, não remunerados, consecutivos ou não, até o limite de 150
(cento e cinquenta) dias, a cada período de 12 (doze) meses.
§ 1º Para os fins previstos no inciso II, atingido o limite de 60 (sessenta) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, somente
será concedida nova licença remunerada a partir do início do período subsequente de 12 (doze) meses a que o servidor fizer jus.
§ 2º O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data da primeira licença concedida.
§ 3º Os prazos referidos neste artigo não poderão ser usufruídos em duplicidade com os prazos previstos no artigo 4.º.
Art. 6º Os resultados obtidos nas inspeções de saúde referidas nos artigos 4.º e 5.º serão exarados por meio de atestado ou laudo.
CAPÍTULO III
DA JUNTA MÉDICA OFICIAL
Art. 7º Competirá à JMO efetuar perícias de saúde nos casos em que a legislação exigir, bem como nas situações determinadas pelo DiretorGeral, notadamente para:
I - concessão de licença para tratamento de saúde, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias no período de 12 (doze) meses a contar do
primeiro dia do afastamento;
II - recomendação de tratamento especializado em instituição privada para o servidor acidentado em serviço, quando inexistirem meios e
recursos adequados em instituição pública;
III - verificação do estado de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, para fins de remoção;
IV - comprovação da necessidade da concessão de horário especial ao servidor com deficiência ou ao servidor que tenha cônjuge,
companheiro, filho ou dependente com deficiência;
V - comprovação de doença que impossibilite o servidor em disponibilidade de entrar em exercício no prazo legal;
VI - caracterização da incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação, para fins de
aposentadoria por invalidez;
VII - aferição da insubsistência dos motivos ensejadores da aposentadoria por invalidez, para fins de reversão;
VIII - comprovação da invalidez do dependente do servidor falecido, para fins de pensão temporária ou vitalícia;
IX - exame de sanidade mental do servidor submetido a processo administrativo disciplinar;
X - comprovação das moléstias especificadas no artigo 186, § 1º, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para fins de integralização dos
proventos de servidor aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço, e de isenção do Imposto de Renda e da Contribuição
Previdenciária;
XI - comprovação e/ou alteração do grau da deficiência de servidor em leve, moderada ou grave para fins de aposentadoria especial.
Art. 8º O laudo pericial de comprovação da invalidez previsto nos incisos VI e VII do artigo 7º não referirá o nome ou a natureza da doença,
salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificada em lei.
Parágrafo único. O laudo pericial consignará, se for o caso, que a doença se enquadra no rol do artigo 186, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, ou do
artigo 6.º, XIV, da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 9º Para fins da remoção prevista no inciso III do artigo 7º, o laudo deverá ser conclusivo quanto à necessidade da mudança pretendida e
conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:
I - se o local de lotação, ou da residência do servidor, ou do seu dependente, é agravante de seu estado de saúde ou prejudicial à sua
recuperação;
II - se na localidade de lotação, ou de residência do servidor, ou do seu dependente não há tratamento adequado;
III - se não há possibilidade de deslocamento do servidor, ou do seu dependente, para se submeter a tratamento em município próximo, sem
acarretar prejuízos ao cumprimento da jornada de trabalho mensal do servidor.
§ 1º Deverá estar expressa no laudo médico que opinar pela mudança pretendida a indicação da época de nova avaliação médica.
§ 2º Quando o servidor requerente e seu dependente enfermo residirem em municípios distintos, a JMO manifestar-se-á sobre a necessidade
da presença do servidor para o acompanhamento do dependente.
Art. 10. O laudo pericial para fins de comprovação da necessidade de concessão de horário especial ao servidor com deficiência, ou que tenha
cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência, previsto no inciso IV do artigo 7º, especificará a capacidade para exercício das
atribuições do cargo efetivo e sugerirá a periodicidade e a carga horária de trabalho que o servidor pode suportar, em razão de sua
incapacidade parcial ou da necessidade de assistência ao dependente.
Parágrafo único. A concessão do horário especial ao servidor com deficiência, ou que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com
deficiência observará as especificações constantes em normativo próprio.
Art. 11. O exame de sanidade mental do servidor, previsto no inciso IX do artigo 7º, será solicitado pela Comissão responsável pelo processo
disciplinar e, na composição da JMO, pelo menos um dos componentes deverá ser médico psiquiatra.
Parágrafo único. Não havendo médico psiquiatra no Quadro de Pessoal deste Tribunal, a SEATS tomará as providências previstas no artigo 16
desta Instrução Normativa.
Art. 12. Proceder-se-á obrigatoriamente a exame revisional nas hipóteses constantes dos incisos VI, VIII e X do artigo 7º desta Instrução
Normativa, cabendo à Secretaria de Gestão de Pessoas a notificação dos servidores inativos e dos pensionistas que a ele devam se submeter.
§ 1º O exame revisional será realizado no período de até 3 (três) anos da data da aposentadoria, do último exame revisional, da concessão da
pensão por invalidez ou das isenções do imposto de renda ou contribuição previdenciária.
§ 2º Não se exigirá exame revisional nos casos em que:
I - a avaliação médica indicar a absoluta definitividade da invalidez;
II - o servidor tiver idade igual ou superior a 70 (setenta) anos;
III - o servidor, computado o período de aposentadoria por invalidez, já tiver cumprido prazo para aposentadoria integral.
§ 3º O servidor inativo ou pensionista poderá requerer, a qualquer tempo, o exame revisional.
§ 4º Se, por ocasião do exame revisional, a SEATS constatar que o periciado foi acometido por uma das doenças arroladas no artigo 6º, XIV,
da Lei n. 7.713/1988, comunicará tal fato à Secretaria de Gestão de Pessoas para as providências cabíveis.
Art. 13. Os resultados obtidos nas perícias de saúde referidas no artigo 7º serão exarados por meio de laudo.
CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL
Art. 14. A JMO deste Tribunal, designada mediante portaria expedida pelo Diretor-Geral, será composta por 3 (três) membros ocupantes de
cargo público de médico.
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§ 1º Nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares de um dos membros da JMO e, em não havendo outro ocupante de cargo de
médico neste Tribunal, a SEATS solicitará à Diretoria-Geral a designação de servidor ocupante de cargo de médico de outro órgão público, ou
autorização para que a JMO excepcionalmente atue com apenas 2 (dois) médicos deste Tribunal.
§ 2º Na hipótese de existir mais de 3 (três) servidores ocupantes de cargo efetivo de médico neste Tribunal, realizar-se-á rodízio com
periodicidade anual na composição da JMO, bem como a nomeação de um membro suplente.
Art. 15. Estará impedido de atuar na JMO o membro que for médico particular ou parente até o 3º (terceiro) grau do inspecionado, bem como
aquele que com esse mantiver relação capaz de influir na decisão médico-pericial.
Art. 16. Nos casos em que se exijam conhecimentos de especialistas, o Diretor-Geral, a requerimento da SEATS, poderá solicitar o auxílio de
especialistas indicados por empresa contratada, ou de especialistas originários de outros órgãos públicos.
CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS DAS PERÍCIAS DE SAÚDE
Art. 17. O servidor que não puder comparecer ao expediente por motivo de doença, própria ou de familiar, deverá comunicar a ausência à
chefia imediata e à SEATS, visando à concessão de licença.
§ 1º A critério da SEATS, a licença para tratamento de saúde do servidor inferior a 15 (quinze) dias, dentro de 1 (um) ano, poderá ser
dispensada de perícia oficial.
§ 2º Não sendo possível a realização de perícia pelo médico oficial, o servidor deverá apresentar à SEATS atestado particular correspondente
ao período de ausência, com a indicação do Código Internacional de Doenças - CID -, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do primeiro
dia de afastamento, ou de sua prorrogação, sob pena de indeferimento da licença.
§ 3º Excedido o prazo referido no parágrafo anterior, o atestado particular somente será analisado pela SEATS caso, mediante requerimento
justificado do servidor, o titular da Secretaria de Gestão de Pessoas autorize o recebimento extemporâneo.
§ 4º A licença por motivo de doença em pessoa da família somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não
puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.
Art. 18. Ao servidor que for concedida licença para tratamento de saúde por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos, será obrigatório,
findo o prazo da licença, submeter-se a nova perícia de saúde, a qual concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela
aposentadoria.
§ 1º A concessão de licença para tratamento de saúde por prazo inferior ao previsto no caput poderá, a critério da SEATS, ensejar a
submissão a nova perícia de saúde.
§ 2º Será submetido a nova perícia de saúde o servidor que, no curso do afastamento, se julgar em condições de retornar à atividade.
Art. 19. Se a perícia de saúde a que se refere o artigo 18 concluir pela volta ao serviço, emitir-se-á Atestado de Aptidão de Saúde, a ser
entregue pelo servidor à chefia imediata.
Parágrafo único. Se o servidor não apresentar o Atestado de Aptidão de Saúde, a chefia imediata deverá comunicar o fato à SEATS.
Art. 20. O servidor que necessitar se afastar durante parte do expediente, por motivo de saúde, própria ou de familiar, deverá apresentar o
atestado particular ou o emitido pela SEATS à chefia imediata para integralização do ponto.
§ 1º No caso de afastamento por motivo de doença em pessoa da família deverá ser observado o disposto no § 4º do artigo 17.
§ 2º Na hipótese referida no caput, o atestado médico deverá ser arquivado na unidade de lotação do servidor.
Art. 21. O atestado e o laudo serão lavrados a partir dos dados constantes do prontuário do periciado.
§ 1º O atestado e o laudo informarão o nome completo do periciado, a data e a finalidade da perícia de saúde, o parecer médico ou
odontológico, bem assim quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
§ 2º O atestado e o laudo não se referirão ao nome ou a natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em
serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, § 1º, da Lei nº 8.112/1990.
§ 3º O parecer da JMO será sempre exarado de acordo com o parecer da maioria de seus membros, sem identificação de eventual divergência
constante do prontuário.
Art. 22. Nos casos de incapacidade por alienação mental extrair-se-á cópia do laudo, a ser entregue ao responsável legal, cuja condição
deverá ser comprovada nos termos da lei.
Art. 23. Ante a superveniência de fato prejudicial ao bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico ou
cirurgião-dentista oficial poderão renunciar ao atendimento, devendo comunicá-la previamente ao paciente ou a seu responsável legal,
assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico ou cirurgião-dentista que lhe
suceder.
Art. 24. Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, se recusar a ser submetido a perícia de saúde
determinada pelo Diretor-Geral, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação, nos termos do § 2º do art. 130 da Lei n.
8.112/1990.
§ 1º Nos casos em que o servidor não se submeter à perícia de saúde ou a exames complementares necessários ao esclarecimento pericial, o
médico, cirurgião-dentista ou a JMO, conforme o caso, consignarão a declaração de recusa, em 2 (duas) vias, assinadas pelo servidor, sendolhe entregue uma das vias.
§ 2º Ocorrendo a situação prevista no parágrafo anterior, ou caso o servidor se recuse a assinar a declaração, a SEATS informará à Secretaria
de Gestão de Pessoas para as providências cabíveis.
Art. 25. A recusa injustificada à submissão ao exame revisional de que trata o artigo 12 será comunicada pela Secretaria de Gestão de
Pessoas ao Diretor-Geral para as providências cabíveis.
CAPÍTULO VI
DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS DE SAÚDE
Art. 26. As perícias de saúde serão realizadas em Porto Alegre, na Seção de Assistência Médico-Odontológica Ambulatorial deste Tribunal.
§ 1º Caso o servidor esteja em Porto Alegre e se encontre impossibilitado de se locomover, a SEATS providenciará a realização da perícia
médico-odontológica no local onde aquele se encontre.
§ 2º Caso o servidor esteja no interior do Estado, e não tenha condições de saúde para deslocar-se a Porto Alegre, a SEATS poderá
providenciar a realização da perícia no local onde aquele se encontre ou avaliá-lo posteriormente, hipótese em que, observado o disposto no §
2º do artigo 17, será aceito atestado emitido por médico ou cirurgião-dentista particular.
§ 3º Estando o servidor lotado em outro órgão da Administração Pública, a SEATS, por intermédio da Diretoria-Geral, poderá solicitar que o
Serviço MédicoOdontológico daquele órgão providencie sua avaliação.
CAPÍTULO VII
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DO RECURSO
Art. 27. Se houver divergência entre o laudo ou atestado emitido por médico ou cirurgião-dentista particular e o parecer de médico oficial,
cirurgião-dentista oficial ou da JMO deste Tribunal, os responsáveis pela perícia de saúde deverão seguir o seguinte procedimento:
I - cientificar o servidor das razões da sua decisão, registrando-as no respectivo prontuário;
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II - providenciar cópia e arquivamento na SEATS do atestado ou laudo não recepcionado.
Art. 28. A SEATS somente fornecerá cópia de documento mediante solicitação, formulada por escrito, do inspecionado ou, na sua
impossibilidade, por aquele que legalmente o represente.
Art. 29. O servidor, bem assim aqueles cujos direitos ou interesses forem direta ou indiretamente afetados pela conclusão pericial do médico,
cirurgião-dentista ou JMO, poderão ingressar com pedido de reconsideração a quem houver proferido o atestado ou laudo e, em caso de
indeferimento, interpor recurso dirigido ao Diretor-Geral.
§ 1º O pedido de reconsideração e o recurso deverão ser encaminhados ao Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas, mediante inserção
do documento no processo eletrônico respectivo, com a assinatura eletrônica do servidor interessado.
§ 2º O exame pericial em grau de recurso será realizado por JMO, designada pelo Diretor-Geral, e de sua composição, não poderá tomar parte
médico ou cirurgião-dentista que tenha atuado na inspeção de saúde ou JMO recorrida.
Art. 30. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da perícia inicial, do
improvimento de pedido de reconsideração ou do recurso anterior.
Art. 31. O pedido de reconsideração e o recurso de que tratam os artigos anteriores deverão ser decididos no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 32. Aos pedidos de reconsideração e aos recursos, aplicar-se-ão, subsidiariamente e no que couber, os procedimentos previstos nos
artigos 104 e seguintes da Lei n. 8.112/1990 e nos artigos 56 e seguintes da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. O descumprimento de qualquer das obrigações impostas por esta Instrução Normativa poderá ensejar a aplicação das penalidades
disciplinares previstas no artigo 127 da Lei n. 8.112/1990.
Art. 34. Para fins de prevenção da saúde dos servidores, em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais
ou profissionais, a SEATS poderá submeter servidores a exames médicos periódicos, nos termos do art. 6º, IV da Resolução n. 207/2015 do
Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário.
Parágrafo único. É lícito ao servidor se recusar a realizar os exames, mas a recusa deverá ser por ele consignada formalmente ou reduzida a
termo pela unidade médica.
Art. 35. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência.
Art. 36. Esta norma entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, ficando revogada, a partir da mesma data, a Instrução Normativa TRE-RS
DG n. 12/2009.
Parágrafo único. As regras e os procedimentos da presente Instrução Normativa aplicar-se-ão somente às perícias autorizadas após a sua
vigência.
Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

ZONAS ELEITORAIS

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 277/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-81.2019.6.21.0011
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Sebastião do Caí
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ- RS
RESPONSÁVEL(S) : DANTE VLADIMIR FLORES E JONAS ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias anuais do Partido da Mobilização Nacional – PMN do município de São Sebastião do
Caí/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
O partido não apresentou as contas no prazo legal, conforme estabelece a Lei 9.096/95, em seu artigo 32.
Devidamente notificados para apresentar ou justificar a documentação referente as contas nos termos do artigo 30, I, da Resolução TSE nº
23.546/17, (fls. 20, 25 e 30), o presente partido se manteve inerte.
Sobreveio certidão informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 31).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.35/36).
É o breve relatório.
DECIDO.
Na análise técnica das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE 23.546/2017.
Nesse sentido, o artigo 28, inciso I, Resolução 23.546/2017, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira junto à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verificou-se que o órgão partidário do Partido da Mobilização Nacional – PMN do município de São Sebastião do Caí/RS,
não apresentou a prestação de contas prevista no caput do artigo 28 da Resolução supracitada.
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Mobilização Nacional – PMN do município de São Sebastião do Caí/RS,
com fundamento nos artigos 46, inciso IV, alínea “a” e 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017, mantendo a suspensão do repasse do
Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
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São Sebastião do Caí, 02 de dezembro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 278/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 74-66.2019.6.21.0011
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Capela de Santana
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE - REDE - CAPELA DE SANTANA/ RS
RESPONSÁVEL(S) : FELIPE ALEXANDRE DE CARVALHO BORBA E TANIA MARIA GLANZEL
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias anuais do Partido Rede Sustentabilidade - REDE do Município de Capela de Santana/
RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
O partido não apresentou as contas no prazo legal, conforme estabelece a Lei 9.096/95, em seu artigo 32.
Devidamente notificados para apresentar ou justificar a documentação referente as contas nos termos do artigo 30, I, da Resolução TSE nº
23.546/17 (fls. 10 e 22), o presente partido se manteve inerte.
Sobreveio certidão informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 25).
Comunicado a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, com o registro no Sistema de Informações de Contas – SICO
(fl. 25).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.27/28).
É o breve relatório.
DECIDO.
Na análise técnica das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE 23.546/2017.
Nesse sentido, o artigo 28, inciso I, Resolução 23.546/2017, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira junto à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verificou-se que o órgão partidário Rede Sustentabilidade – REDE de Capela de Santana, não apresentou a prestação de
contas prevista no caput do artigo 28 da Resolução supracitada.
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas da Rede Sustentabilidade – REDE de Capela de Santana, com fundamento nos artigos
46, inciso IV, alínea “a” e 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017, mantendo a suspensão do repasse do Fundo Partidário, enquanto não
for regularizada a situação do partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
São Sebastião do Caí, 02 de dezembro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE

13ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 049/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-47.2018.6.21.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) CRISTIANA SALETE GIAROLO-OAB 46991)
RESPONSÁVEL(S) : JUAREZ DA ROSA CANDIDO, DIONATAN TAVARES DA SILVA, LUCAS TADEU CALONTI MICHELS E ADILO
SCHUCK (ADV(S) CRISTIANA SALETE GIAROLO-OAB 46991)
Vistos.
Em vista de sentença de 07.11.2019, em requerimento de fls. 216 a 217, o partido requer a não aplicação da pena de suspensão dos repasses
de recursos provenientes do fundo partidário, fundamentando seu pedido no art. 47, I, da resolução retro, alegando que "está tomando
providências quanto a devolução à origem ao Tesouro Nacional", requerendo, ainda, o parcelamento do valor a ser recolhido em 100 parcelas
mensais de R$ 19.155,76, acrescidos da correção e juros nos termos da sentença.
Quanto a não aplicação da pena de suspensão de repasses do fundo partidário, o fundamento pretendido pelos requerentes, baseado no art.
47, I da Resolução TSE n. 23.464/2015, não guarda identidade com a situação do partido, uma vez que o recolhimento ao tesouro nacional ou
o estorno ao doador de origem, deveria ter sido efetuado até o mês subsequente à efetivação do crédito, conforme previsão do art. 14 do
mesmo diploma.
Assim, DEFIRO o pedido de parcelamento dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional e que totalizam R$ 19.155,76 (dezenove
mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) em 100 (cem) parcelas mensais, na forma determinada na sentença, e
MANTENHO a suspensão dos repasses de recursos provenientes do fundo partidário, pelo prazo de 01 (um) ano.
Deverão ser notificados os órgãos nacional e estadual do inteiro teor da sentença e do presente despacho, para que suspendam o repasse de
novas quotas do fundo partidário, conforme determinado na sentença.
Em vista da manifestação quanto ao recolhimento dos valores arrecadados ao arrepio da lei, pelo diretório municipal do partido, desnecessária
a intimação para que o órgão estadual proceda ao desconto e retenção dos valores até o limite da sanção, determinando que o cartório:
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a) emita a guia de Recolhimento da União – GRU, para pagamento da primeira parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados
da intimação;
b) atualize os valores de cada parcela subsequente, nos termos do artigo 16, §1º, da Resolução TRE n. 298/2017, e emita as respectivas
Guias de Recolhimento da União – GRUs, com vencimento para o último dia útil do mês a que se referem.
Intime-se o partido da presente decisão, pelo DEJERS, bem como da emissão das Guia de Recolhimento da União – GRU referente à primeira
parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.
Intime-se, ainda, de que deverá retirar mensalmente as GRUs para pagamento das demais parcelas, independente de intimação, bem como
apresentar as guias anteriores devidamente quitadas.
Atente o partido que a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ensejará a rescisão do parcelamento e o prosseguimento
da cobrança, conforme artigo 16, §4º, da Resolução TRE n. 298/2017.
Diligências legais.
Candelária, 02 de dezembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 44-93.2017.6.21.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - DIREITO ELEITORAL - Requerimento - REGULARIZAÇÃO DE CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CRISTIAN GLICÉRIO FAGUNDES-OAB 86831)
RESPONSÁVEL(S) : DANILO LOPES (ADV(S) CRISTIAN GLICÉRIO FAGUNDES-OAB 86831), CARLOS GOMES DA ROSA E ADÃO
OURIVES
Defiro o parcelamento do valor devido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais.
Determino que o Cartório:
a) emita a guia de Recolhimento da União – GRU, para pagamento da primeira parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados
da intimação;
b) atualize os valores de cada parcela subsequente, nos termos do artigo 16, §1º, da Resolução TRE n. 298/2017, e emita as respectivas
Guias de Recolhimento da União – GRUs, com vencimento para o último dia útil do mês a que se referem.
Intime-se o partido da presente decisão, pelo DEJERS, bem como da emissão das Guia de Recolhimento da União – GRU referente à primeira
parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.
Intime-se, ainda, de que deverá retirar mensalmente as GRUs para pagamento das demais parcelas, independente de intimação, bem como
apresentar as guias anteriores devidamente quitadas.
Atente o partido que a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ensejará a rescisão do parcelamento e o prosseguimento
da cobrança, conforme artigo 16, §4º, da Resolução TRE n. 298/2017.
Diligências legais.
Candelária, 02 de dezembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 43-11.2017.6.21.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - DIREITO ELEITORAL - Requerimento - REGULARIZAÇÃO DE CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CRISTIAN GLICÉRIO FAGUNDES-OAB 86831)
RESPONSÁVEL(S) : DANILO LOPES (ADV(S) CRISTIAN GLICÉRIO FAGUNDES-OAB 86831), CARLOS GOMES DA ROSA E ADÃO
OURIVES
Defiro o parcelamento do valor devido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais.
Determino que o Cartório:
a) emita a guia de Recolhimento da União – GRU, para pagamento da primeira parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados
da intimação;
b) atualize os valores de cada parcela subsequente, nos termos do artigo 16, §1º, da Resolução TRE n. 298/2017, e emita as respectivas
Guias de Recolhimento da União – GRUs, com vencimento para o último dia útil do mês a que se referem.
Intime-se o partido da presente decisão, pelo DEJERS, bem como da emissão das Guia de Recolhimento da União – GRU referente à primeira
parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.
Intime-se, ainda, de que deverá retirar mensalmente as GRUs para pagamento das demais parcelas, independente de intimação, bem como
apresentar as guias anteriores devidamente quitadas.
Atente o partido que a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ensejará a rescisão do parcelamento e o prosseguimento
da cobrança, conforme artigo 16, §4º, da Resolução TRE n. 298/2017.
Diligências legais.
Candelária, 02 de dezembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-80.2019.6.21.0013
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CAROLINE NETTO DA SILVA-OAB 102590)
RESPONSÁVEL(S) : DIONATAN MORALLES DA SILVA E ELIAS CASSOL (ADV(S) CAROLINE NETTO DA SILVA-OAB 102590)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Partidárias Anual, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PROGRESSISTAS de CANDELÁRIA/RS,
em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/1995, regulamentada
pela Resolução TSE n.º 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada em 30/04/2019, dentro do prazo previsto no “caput” do art. 32 da Lei nº 9.096/1995 e art. 28 da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Foi publicado o Edital nº 06/2019 (fl. 32), no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), em 06 de maio de 2019,
edição n. 79, páginas n. 24/25, que disponibilizou o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, pelo prazo de 15 dias,
bem como foi intimado o Ministério Público (fl. 33), observando o parágrafo 1º do art. 31 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 34).
Ao ser emitido exame preliminar (fl. 37), o qual solicitou documentação faltante, o partido se manifestou, apresentando a documentação
requerida (fl. 43).
Apresentado o Relatório de Exame das contas (fls. 44/46).
O examinador das contas designado por este juízo constatou, em seu parecer conclusivo, a existência de irregularidades, manifestando-se
pela desaprovação das mesmas (fls. 47/48).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 50/50v).
O órgão partidário e os responsáveis foram intimados para oferecerem defesa, tendo em vista as irregularidades apontadas no Parecer
Conclusivo. O prazo decorreu sem apresentação de Defesa (fl. 55).
É o relatório. Passo a decidir.
A prestação de contas tem o objetivo de garantir a observância das normas eleitorais, de conferir transparência e legitimidade na manutenção
e funcionamento do partido, de forma a permitir que a Justiça Eleitoral identifique a origem das receitas e a destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, mediante avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelos partidos políticos e
candidatos (Lei nº 9.096/1995, art. 34, § 1º).
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidária anual do PROGRESSISTAS de Candelária, referente ao exercício 2018, apresentada sob
regência da Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017. Devem o órgão partidário e seus responsáveis cumprir a
legislação, bem como verificar a sua contabilidade, constatando eventuais fontes vedadas ou recurso de origem não identificada, de forma a
administrar com diligência suas contas.
Consoante demonstram o exame das contas e o parecer conclusivo, ambos efetuados pela unidade técnica de análise, a agremiação recebeu
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) oriundos de fonte vedada. Isto porque, verificou-se doação de serviço estimável realizada por
Caroline Netto da Silva neste valor, pessoa que exercia função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego
público temporário junto ao Poder Legislativo Municipal de Candelária, sem ostentar filiação partidária. Destarte, nos termos do art. 12, §1º, da
Resolução TSE nº 23.546/17, os recursos advindos deste doador são oriundos de fontes vedadas, pois provenientes de detentor de cargo
comissionado sem filiação partidária.
A percepção de verbas advindas de fontes vedadas é vício de gravidade tal que poderia ensejar a desaprovação das contas, forte no art. 46,
III, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/17. Todavia, considerando que o montante de recursos arrecadados de forma irregular perfaz apenas o
valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) pelo órgão partidário municipal no exercício financeiro de 2018, a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade permite sejam as contas julgadas aprovadas com ressalvas.
Entretanto, a aprovação com ressalvas de contas em que as irregularidades representem quantia ínfima, não exime a agremiação de recolher
os recursos oriundos de fontes vedadas ao Tesouro Nacional. A necessidade de recolhimento dos recursos provenientes de fontes vedadas ao
Tesouro Nacional é medida inarredável, pois visa a evitar que a agremiação partidária aufira benefícios financeiros decorrentes
da inobservância das normas legais e regulamentares. Em outros termos, o recolhimento de tais verbas ao erário não tem caráter
sancionatório, tendo por único objetivo evitar o enriquecimento ilícito do órgão partidário municipal.
No caso em tela não se aplica a sanção de multa de até 20% (vinte por cento) das verbas irregulares, prevista no art. 49 da Resolução TSE nº
23.546/17, uma vez que tal penalidade apenas é cabível nas hipóteses de desaprovação das contas. Na situação fática destes autos, os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade permitem a aprovação com ressalvas e, consequentemente, afastam a incidência desta
multa.
Pelas mesmas razões não se aplica ao caso em tela a penalidade de suspensão de repasses de recursos do Fundo Partidária prevista no art.
47, I, da Res. nº 23.546/17.
Assim, considerando a documentação acostada, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a inexistência de indícios de
dolo ou má-fé do partido e de seus responsáveis, haja vista a forma transparente com que declarou as doações recebidas, sem qualquer
tentativa de burla ou fraude à legislação eleitoral e demonstrando assim sua intenção de apresentar as contas com a lisura possível, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PROGRESSISTAS do município de CANDELÁRIA, relativas ao exercício financeiro de 2018,
nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e determino:
a) o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) oriundos de fonte vedada.
Com o trânsito em julgado:
a) notifiquem-se os órgãos de direção nacional e estadual do partido do inteiro teor desta decisão;
b) intime-se o órgão estadual para que proceda ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, até o limite da sanção
ou informem a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o
desconto, os valores retidos devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, sendo que, em tal caso, deve ser juntada aos autos a
GRU referente ao valor recolhido.
Recebida a informação da inexistência ou insuficiência de valores a receber do Fundo Partidário, ou decorrido o prazo in albis, intimem-se o
órgão partidário e seus responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, ou
requeiram o parcelamento, no prazo de quinze dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), nos termos dos arts. 60, I, "b", e 60, III, “b” da Resolução TSE
nº 23.546/2017 e art. 13 da Resolução TRE-RS nº 298/2017.
Publique-se. Registre-se.
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Intimem-se. Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no sistema SICO.
Comprovado o recolhimento dos valores pelo partido, certifique-se, registre-se e arquivem-se os presentes autos. Requerido o seu
parcelamento, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
Candelária, 02 de dezembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-13.2019.6.21.0013
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) CAROLINE NETTO DA SILVA-OAB 102590)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE WILLIAN FEISTLER E MARLON MACHADO (ADV(S) CAROLINE NETTO DA SILVA-OAB 102590)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Partidárias Anual, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB de CANDELÁRIA/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º
9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada em 30/04/2019, dentro do prazo previsto no “caput” do art. 32 da Lei nº 9.096/1995 e art. 28 da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Foi publicado o Edital nº 06/2019 (fl. 32), no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), em 06 de maio de 2019,
edição n. 79, páginas n. 24/25, que disponibilizou o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, pelo prazo de 15 dias,
bem como foi intimado o Ministério Público (fl. 41), observando o parágrafo 1º do art. 31 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 42).
Foi emitido exame preliminar (fl. 45), o qual manifestou-se pela presença de toda a documentação.
Apresentado o Relatório de Exame das contas (fls. 46/48).
O examinador das contas designado por este juízo constatou, em seu parecer conclusivo, a existência de irregularidades, manifestando-se
pela desaprovação das mesmas (fls. 49/50).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 52/52v).
O órgão partidário e os responsáveis foram intimados para oferecerem defesa, tendo em vista as irregularidades apontadas no Parecer
Conclusivo. O prazo decorreu sem apresentação de Defesa (fl. 57).
É o relatório. Passo a decidir.
A prestação de contas tem o objetivo de garantir a observância das normas eleitorais, de conferir transparência e legitimidade na manutenção
e funcionamento do partido, de forma a permitir que a Justiça Eleitoral identifique a origem das receitas e a destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, mediante avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelos partidos políticos e
candidatos (Lei nº 9.096/1995, art. 34, § 1º).
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidária anual do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Candelária, referente ao
exercício 2018, apresentada sob regência da Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017. Devem o órgão partidário e
seus responsáveis cumprir a legislação, bem como verificar a sua contabilidade, constatando eventuais fontes vedadas ou recurso de origem
não identificada, de forma a administrar com diligência suas contas.
Consoante demonstram o exame das contas e o parecer conclusivo, ambos efetuados pela unidade técnica de análise, a agremiação recebeu
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) oriundos de fonte vedada. Isto porque, verificou-se doação de serviço estimável realizada por
Caroline Netto da Silva neste valor, pessoa que exercia função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego
público temporário junto ao Poder Legislativo Municipal de Candelária, sem ostentar filiação partidária. Destarte, nos termos do art. 12, §1º, da
Resolução TSE nº 23.546/17, os recursos advindos deste doador são oriundos de fontes vedadas, pois provenientes de detentor de cargo
comissionado sem filiação partidária.
A percepção de verbas advindas de fontes vedadas é vício de gravidade tal que poderia ensejar a desaprovação das contas, forte no art. 46,
III, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/17. Todavia, considerando que o montante de recursos arrecadados de forma irregular perfaz apenas o
valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) pelo órgão partidário municipal no exercício financeiro de 2018, a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade permite sejam as contas julgadas aprovadas com ressalvas.
Entretanto, a aprovação com ressalvas de contas em que as irregularidades representem quantia ínfima, não exime a agremiação de recolher
os recursos oriundos de fontes vedadas ao Tesouro Nacional. A necessidade de recolhimento dos recursos provenientes de fontes vedadas ao
Tesouro Nacional é medida inarredável, pois visa a evitar que a agremiação partidária aufira benefícios financeiros decorrentes
da inobservância das normas legais e regulamentares. Em outros termos, o recolhimento de tais verbas ao erário não tem caráter
sancionatório, tendo por único objetivo evitar o enriquecimento ilícito do órgão partidário municipal.
No caso em tela não se aplica a sanção de multa de até 20% (vinte por cento) das verbas irregulares, prevista no art. 49 da Resolução TSE nº
23.546/17, uma vez que tal penalidade apenas é cabível nas hipóteses de desaprovação das contas. Na situação fática destes autos, os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade permitem a aprovação com ressalvas e, consequentemente, afastam a incidência desta
multa.
Pelas mesmas razões não se aplica ao caso em tela a penalidade de suspensão de repasses de recursos do Fundo Partidária prevista no art.
47, I, da Res. nº 23.546/17.
Assim, considerando a documentação acostada, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a inexistência de indícios de
dolo ou má-fé do partido e de seus responsáveis, haja vista a forma transparente com que declarou as doações recebidas, sem qualquer
tentativa de burla ou fraude à legislação eleitoral e demonstrando assim sua intenção de apresentar as contas com a lisura possível, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de CANDELÁRIA, relativas ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e determino:
a) o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) oriundos de fonte vedada.
Com o trânsito em julgado:
a) notifiquem-se os órgãos de direção nacional e estadual do partido do inteiro teor desta decisão;
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b) intime-se o órgão estadual para que proceda ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, até o limite da sanção
ou informem a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o
desconto, os valores retidos devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, sendo que, em tal caso, deve ser juntada aos autos a
GRU referente ao valor recolhido.
Recebida a informação da inexistência ou insuficiência de valores a receber do Fundo Partidário, ou decorrido o prazo in albis, intimem-se o
órgão partidário e seus responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, ou
requeiram o parcelamento, no prazo de quinze dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), nos termos dos arts. 60, I, "b", e 60, III, “b” da Resolução TSE
nº 23.546/2017 e art. 13 da Resolução TRE-RS nº 298/2017.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no sistema SICO.
Comprovado o recolhimento dos valores pelo partido, certifique-se, registre-se e arquivem-se os presentes autos. Requerido o seu
parcelamento, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
Candelária, 02 de dezembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE

26ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 018/2019 - 26ªZE/RS
Classe – PC. Nº 10-11.2019.6.21.0026
Partes e Advogados:
Partido: Solidariedade (Adv. Tatiana Poltosi Dorneles OAB/RS 63.679)
Responsáveis: Cátia Elisandra Siqueira e Gabriel Fragoso de Souza (Adv. Tatiana Poltosi Dorneles OAB/RS 63.679
Vistos
Conforme Res. nº 23.546/17, art. 30, IV, alínea "e" , faça-se abertura de vista à agremiação partidária e seus dirigentes para se manifestarem
sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias. Diligências Legais.
Diego Savegnago Fajardo
Juiz Eleitoral da 26ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 019/2019 - 26ªZE/RS
Classe – PC. Nº 9-26.2019.6.21.0026
Partes e Advogados:
Partido: Partido Liberal (Adv. Tatiana Poltosi Dorneles OAB/RS 63.679)
Responsáveis: Jussara de Vargas Andrade e Isaías da Conceição Andrade (Adv. Tatiana Poltosi Dorneles OAB/RS 63.679)
Vistos
Conforme Res. nº 23.546/17, art. 30, IV, alínea "e" , faça-se abertura de vista à agremiação partidária e seus dirigentes para se manifestarem
sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias. Diligências Legais.
Diego Savegnago Fajardo
Juiz Eleitoral da 26ª Zona.

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 400/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-36.2017.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Sagrada Família
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMA-OAB 29837)
Vistos, etc.
Uma vez que já transcorreu o prazo para pagamento das parcelas vencidas em agosto, setembro, outubro e novembro, em que pese que o
vencimento da parcela de novembro ocorreu no dia 29 daquele mês, já existem condições para ocorrer a rescisão do parcelamento.
Como foi retirada guia para pagamento das parcelas vencidas em 11 de novembro de 2019, intime-se o partido para que apresente a referida
guia quitada no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, não havendo manifestação, retornem os autos conclusos para análise acerca da imediata rescisão do parcelamento e o prosseguimento
da cobrança.
Palmeira das Missões, 02 de dezembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 401/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-86.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
RESPONSÁVEL(S) : PROCÓPIO BRIZOLA WESTPHALEN E CLOVIS BRIZOLA BUENO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do município de Palmeira das
Missões – RS.
Transcorrido o prazo para apresentação das contas e efetuada tentativa de notificação de ofício pelo Cartório, foi autuado expediente de
omissão das contas (fl. 02/05).
Foi determinada a inclusão do vice-presidente da agremiação como responsável pela agremiação, bem como a intimação deste para que
prestasse contas (fl. 07).
Foram intimadas as partes, conforme confirmação às folhas 09-v (vice-presidente) e folha 16 (presidente), havendo transcurso do prazo sem
manifestação (fl. 17).
Foram consideradas regulares as intimações realizadas, sendo determinado o prosseguimento do feito conforme o rito de omissão às contas e
decretada a revelia das partes, com a imediata suspensão de repasses do Fundo Partidário ao órgão municipal e demais providências do Art.
30, III e seguintes da Resolução TSE 23.546/2017 (fl. 18).
Foi efetuado exame dos dados do partido disponíveis à Justiça Eleitoral, verificando-se a inexistência de movimentação
financeira, recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a ausência de transferências intrapartidárias e emissão de recibos (fl.
24/25).
Com vistas ao Ministério Público, opinou o agente ministerial pelo julgamento de não apresentação das contas (fls. 26).
Foi aberto prazo de vista as partes para se manifestarem acerca dos documentos juntados (fl. 27 e verso), havendo o transcurso do prazo sem
manifestação (fl. 28).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de expediente relativo à omissão ao dever de prestar contas referente ao exercício 2018, pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC,
do município de Palmeira das Missões – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Desta forma, considerando que, verificada a existência de movimentação financeira, não foi apresentada a prestação de contas pelo partido e
seus responsáveis à época e/ou atuais, cabível o julgamento de não prestação de contas, pelo enquadramento do quadro fático no Art. 46, IV,
"a" da Res. TSE 23.546/2017:
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
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.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como
não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade
das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12).
Ainda, como decorrência do julgamento de não prestação de contas, cabível a aplicação das sanções de que trata o Art. 48 da Res. TSE
23.546/2017, sem prejuízo do disposto no Art. 42 da Res. TSE n. 23.571/2018:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.
Porém, em vista de que a interpretação quanto ao cabimento desta providência de forma automática estar suspensa por decisão liminar do
STF nos autos da ADI 6.032 que, in verbis, "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 de procedimento
específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.", necessário que seja dada ciência da presente decisão ao
Ministério Público Eleitoral para que, entendendo cabível, proceda a representação de expediente para o cumprimento ao disposto no Art. 42
da Res. TSE 23.571/2018, na forma do Art. 28 da Lei dos Partidos Políticos.
ANTE O EXPOSTO, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do
município de Palmeira das Missões – RS, com fulcro no art. art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos
declinados, cominando ao órgão diretivo municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário na forma do Art. 48 da
Res. TSE 23464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os devidos registros nos sistemas de Prestação de Contas, comunique-se da decisão os Diretórios
Estadual e Nacional da Agremiação mediante o endereço eletrônico das agremiações cadastrados no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias, bem como encaminhe-se ao cópia desta decisão ao Ministério Público Eleitoral mediante ofício para que, querendo,
impetre com representação visando ao cumprimento do disposto no Art. 42 da Res. TSE 23.571/2018 na forma do Art. 28 da Lei 9.096/1995.
Após, arquive-se com baixa.
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Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 02 de dezembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

34ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 048/2019 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-39.2019.6.21.0034
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - NÃO APRESENTAÇÃO - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - ARROIO DO PADRE
PROCEDÊNCIA: Arroio do Padre
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR CARLOS SCHLESENER E FERNANDO KLUG
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Arroio do Padre/RS
referente ao exercício financeiro de 2018, regulamentada pela Lei 9.096/95 e pela Resolução TSE n°23.546/17.
Conforme a informação de fl. 02, o partido não apresentou suas contas no prazo legal.
Verificados os documentos de fls. 4 e 5 constata-se que o Diretório Municipal do Partido em Arroio do Padre encontrava-se inativo, fazendo-se
necessária sua representação pelo Diretório Estadual.
Notificados o partido e seus responsáveis para apresentação das contas, não houve manifestação.
Assim, foi decretada a revelia das partes, bem como foi determinada a juntada aos autos de eventuais extratos bancários e/ou recibos
eleitorais, enviados à Justiça Eleitoral, relativos a movimentação financeira do ano de 2018.
Sobreveio parecer técnico pelo julgamento das contas como não prestadas, informando que não houve movimentação bancária pelo partido e
que, segundo informações obtidas em outros órgãos da Justiça Eleitoral, não foram emitidos recibos de doação, bem como que não houve
repasse de recursos do Fundo Partidário.
Cumpridas estas diligências, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, que emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas
(fl.49).
Foi publicado o Edital 028/2019, nos termos do art. 30, IV, “e” da Res. TSE 23.546/17, transcorrendo in albis o prazo para manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas anuais à Justiça Eleitoral
até o dia 30 de abril do ano subsequente, ainda que os órgãos partidários não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, conforme o art. 28, §2º da referida resolução.
Entretanto, o partido supracitado, representado pelo Diretório Estadual, e os responsáveis financeiros, embora devidamente notificados, não
apresentaram sua documentação contábil, mantendo a omissão quanto à prestação.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no art. 30, da Resolução 23.546/2017, sem
que houvesse manifestação da agremiação partidária, restando caracterizada a inadimplência quanto à obrigatoriedade.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Arroio do Padre/
RS referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos
declinados, cominando ao órgão diretivo municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário a partir da publicação
da presente, enquanto não for regularizada a situação do partido político, nos termos do art. 48 da Res. 23.546/2017.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido, prevista no art. 48, §2º da
Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo em vista o acolhimento pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul de decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6032, do dia 20/05/2019, publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64 (medida cautelar parcialmente
deferida), a qual determina abstenção do registro no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP da suspensão da anotação
do órgão partidário.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Tendo em vista que as partes foram declaradas revéis, correrá o prazo para recurso independentemente de intimação, a partir da publicação
da sentença no DEJERS, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.
Dê-se ciência ao Diretório Nacional e ao Estadual do Partido acerca desta suspensão.
Após, arquive-se com baixa.
Pelotas, 26 de novembro de 2019
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 034ª ZE
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47ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-42.2016.6.21.0047
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Borja
JUÍZA ELEITORAL: MÔNICA MARQUES GIORDANI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADV(S) ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-OAB)
EXECUTADO(S) : NARIO CARMO GLUSCZAK E EDISON BEN HUR ZAPPE (ADV(S) ADRIANO PIRES MORAES-OAB 40380 E GIOVANI
MARTINS CASSAFUZ-OAB 50072), MÁRCIO CRISTIANO DA ROSA (ADV(S) ADRIANO PIRES MORAES-OAB 40380, EDUARDO PETRY
FLORES-OAB 96001 E GIOVANI MARTINS CASSAFUZ-OAB 50072), PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) GIOVANI
MARTINS CASSAFUZ-OAB 50072)
Vistos.
Intimem-se o Partido e responsáveis para que efetuem o pagamento do valor de R$ 47.190,30 (quarenta e sete mil cento e noventa reais e
trinta centavos), referente à condenação de devolução de valores sofrida nos autos da presente prestação de contas, no prazo de 15 (quinze)
dias, ficando cientes, desde já, que o não pagamento no prazo implica em acréscimo de multa no percentual de 10% e honorários
advocatícios, também em percentual de 10% (art. 523, CPC). A intimação deverá ser realizada pelo DEJERS , conforme art. 513, §2º, I e §4º,
do CPC.
Transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo para apresentação de impugnação, independentemente de
nova intimação (art. 525, CPC).
Efetuado o pagamento, dê-se vista à AGU.
Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se nos autos façam-se conclusos para apreciação dos demais pedidos.
Diligência
São Borja, 02 de dezembro de 2019
MÔNICA MARQUES GIORDANI
Juíza Eleitoral da 047ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 079/2019
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 Duplicidade/Pluralidade de Inscrição n. 0600003-95.2019.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 14.11.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: “Vistos. Verifico que foi
identificada duplicidade de inscrição eleitoral para o eleitor JOÃO EDUARDO SANTOS DA FONTOURA, IE 069121870477, situação suspenso,
e IE 121837630477, situação não liberada, ambas pertencentes à 049ª ZE/RS. Acostou informação da chefia do cartório comunicando que o
referido eleitor compareceu, em 21/10/2019, para efetuar sua revisão biométrica, não tendo sido localizada sua inscrição eleitoral, apesar de
terem sido efetuadas consultas, conforme prevê o Manual de Procedimentos Cartorários, e que não foi fornecido o número da inscrição pelo
eleitor. Além disso, que o eleitor informou que não votava há anos pois compareceu em outra oportunidade, no Cartório Eleitoral, tendo sido
informado que não poderia votar porquanto havia um processo criminal anotado em seu cadastro. Posteriormente, foi publicado edital para
conhecimento dos interessados, não tendo havido qualquer manifestação. É o breve relato. Passo a decidir. Da análise dos autos verifico ter
sido efetuada inscrição em duplicidade para o mesmo eleitor, apesar de observadas as normas que regulamentam o tema. Deste modo,
tratando-se do mesmo eleitor, determino a manutenção da inscrição IE 069121870477 e o cancelamento da IE 121837630477 no cadastro
nacional de eleitores. Publique-se no DEJERS. Após todas as diligências, arquive-se. São Gabriel, 14 de novembro de 2019. JULIANA NEVES
CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 49ª ZE”.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 02 de dezembro 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. 180/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 100-81.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - 1º TURNO - 2º TURNO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - SANTA MARGARIDA DO SUL/RS (ADV(S) PAULO ROBERTO DA FONTOURA - OAB/RS 52956)
RESPONSÁVEL(S) : ARI PEDROTTI E JAIMES RODRIGUES PEREIRA (ADV(S) PAULO ROBERTO DA FONTOURA - OAB/RS 52956)
Às partes.
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitorais do Partido PROGRESSISTAS (PP), de Santa Margarida do Sul/RS, referentes às Eleições Gerais
de 2018.
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As contas foram prestadas nos termos do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017, após notificações ao partido e seus responsáveis (fls.
02/09 e 12/25).
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. 28/30).
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. 32).
Intimadas as partes para manifestarem-se sobre o relatório retro, transcorreu o prazo in albis (fls. 33/38)
Acostou parecer conclusivo da servidora designada para o exame das contas pela desaprovação, sendo seguido pelo Ministério Público
Eleitoral (fls. 39/39v e 41).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relato.
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 PROGRESSISTAS, 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 PROGRESSISTAS (PP), 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.
Por fim, verificada a inatividade do órgão partidário em âmbito municipal, e que, devidamente intimada para se manifestar nos autos, não
houve apresentação de defesa pela executiva estadual do Partido, nem acostou procuração ao feito (fls. 36/38), decreto-lhe a revelia.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada, arquive-se com baixa.
São Gabriel, 02 de dezembro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-44.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) GUILHERME DORNELES CHAGAS-OAB 88756)
RESPONSÁVEL(S) : NERI MARQUES DE MORAES E CEDENIS DA SILVA NAZARIO (ADV(S) GUILHERME DORNELES CHAGAS-OAB
88756)
Vistos.
Intime-se o diretório municipal para que se manifeste quanto a certidão de fls.95, assim como para que junte os extratos bancários detalhados
com identificação das transferências e depósitos realizados para sua conta corrente junto à Caixa Econômica Federal, ou comprove a
impossibilidade da diligência, no prazo de 15 dias, nos termos art. 35, §6º, da Resolução 23.546/2017.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 29 de novembro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
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57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 209/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-05.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE URUGUAIANA
RESPONSÁVEL(S) : RENATO JORGE TRINDADE CORRÊA (PRESIDENTE DE 29/08/2017 A 04/04/2018), JOSÉ ANTÔNIO BORGES
(TESOUREIRO DE 29/08/2017 A 04/04/2018), ANTÔNIO EGÍDIO RUFINO DE CARVALHO (PRESIDENTE DE 05/04/2018 A 13/08/2018),
GÉLSON WEILER DOS SANTOS (TESOUREIRO DE 05/04/2018 A 13/08/2018)), RENATO JORGE TRINDADE CORRÊA (PRESIDENTE DE
14/08/2018 A 14/08/2019) E JOSÉ ANTÔNIO BORGES (TESOUREIRO DE 14/08/2018 A 14/08/2019)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal de Uruguaiana do Partido Socialista Brasileiro para o exercício fiscal do ano de 2018.
Foi autuado processo a partir da Informação 032/2019 (fl. 02) do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação
de contas e juntaram-se certidões (fls. 03-05) com as composições completas do Diretório Municipal, visto que houve duas alterações durante
o exercício financeiro de 2018.
Consecutivamente ao despacho de fl. 02, procedeu-se à notificação do Partido e dos representantes, por meio das Cartas de Notificação n.
091/2019, 092/2019, 093/2019, 094/2019 e 095/2019, sobre a omissão da prestação de contas anual (fl. 06). Todas retornaram frustradas (fls.
07-11).
Em cumprimento ao despacho de fls. 12, foram expedidos os Mandados de n.os 090/2019, 091/2019, 092/2019, 093/2019 e 094/2019 (fls. 1317). Dois retornaram frustrados (092/2019 e 094/2019 – fls. 22-23 e 26-26v).
Como derradeira tentativa de notificar os responsáveis José Antônio Borges e Gélson Weiler dos Santos, publicou-se o Edital de Notificação n.
035/2019 (fl. 28-31), cujo prazo de vinte dias transcorreu sem qualquer manifestação (certidão de fl. 31v).
Diante da não apresentação das contas, mesmo após todas as notificações para que o Partido e seus representantes o fizessem, este Juízo
eleitoral determinou a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário, conforme art. 30, III, “a”, da Res. TSE 23.546/2017. A informação
foi lançada no SICO (fl. 32v) e os diretórios Estadual e Nacional do Partido foram notificados da suspensão, por meio das Cartas de Notificação
de n.os 165/2019 e 166/2019 (fls. 32v, 33 e 34).
Persistindo a não apresentação das contas, o Cartório Eleitoral realizou as diligências determinadas nas alíneas “a” e “b” do inciso IV do art. 30
da Resolução TSE nº 23.546/2017, resultando no Parecer Conclusivo de fls. 38-43, que opinou pela não prestação das contas.
Não há registros de recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário. Como o Partido não prestou contas no SPCA, não há
qualquer informação sobre emissão de recibos.
Em manifestação, o Ministério Público seguiu o parecer técnico (fl. 44).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/2017 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade de os partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei nº
9.096/95 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III,
art. 17, da Constituição Federal.
O objetivo do processo de prestação de contas anuais é permitir o conhecimento da origem das receitas e destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2018.
O Partido Socialista Brasileiro de Uruguaiana, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, não
apresentou sua documentação contábil, mantendo sua omissão quanto ao escopo das finanças do partido. Também não houve apresentação
de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º e incisos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que implica a perda do direito de repasse da
quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, enquanto não for regularizada a situação do partido,
conforme já determinado no despacho de fl. 32, com fulcro no art. 30, III, “a”.
Observa-se, por fim, que a sanção, prevista no art. 48, §2º, 2ª parte, da referida Resolução, de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário omisso não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, 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 de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.05.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal de Uruguaiana do Partido Socialista Brasileiro, relativas ao exercício
financeiro de 2018, em conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017, cominando ao respectivo diretório municipal a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte no art. 48, caput, da citada
Resolução.
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Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 28 de novembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE

58ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 106/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
MANDADO DE INTIMAÇÃO N. 131/2019
Ref. Processo: AP 4-39.2018.6.21.0058
Protocolo: 8.982/2018
Espécie: Ação Penal
Autor(es): Ministério Público Eleitoral
Réu(s): Luciano Ramos, Jane Pinto Andreola Oliboni, Angelita da Silva Borges e
Gricelda Lemos dos Santos
Advogados: Marcos Paulo Fernandes - OAB/RS – 93.465 e Miriam Lisiane Schuantes Rodrigues – OAB/RS – 35.870
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, INTIMO os
procuradores da parte abaixo relacionada, da decisão da Magistrada. Em anexo, cópia da sentença.
Réu: LUCIANO RAMOS
Vacaria, 29 de novembro de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
SENTENÇA
Vistos etc.
ADÃO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 1045488994, inscrito no CPF sob nº 568.965.650-04, com 46 anos de
idade na data do fato, nascido em 13/04/1970, natural de Vacaria/RS, filho de Vanes Rosa da Silva e de Nilva Tereza Rodrigues, residente na
Rua Taquari, nº 41, Bairro Municipal nesta cidade; ADELAR BERNARDI GONÇALVES, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 5045489721,
inscrito no CPF sob nº 471.522.000-00, com 46 anos de idade na data do fato, nascido em 24/10/1969, natural de Vacaria/RS, filho de Valéria
Bertrnardi Gonçalves e de Serafim Kellerman Gonçalves, residente na Avenida Luiz Jacinto Teixeira Schuler, nº 370, nesta cidade; ANGELINA
DA SILVA BORGES, brasileira, solteira, portadora do RG nº 908695684, com 31 anos de idade na data do fato, nascida em 09/06/1985,
natural de Vacaria/RS, filha de Flávio da Silva Borges e de Geni da Silva Borges, residente na Rua Sueli Borges, nº 182, Bairro Borges, nesta
cidade; ANTÔNIO PAGANELLA FILHO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1013630445, inscrito no CPF sob nº 290.999.350-72, com 58
anos de idade na data do fato, nascido em 23/09/1958, natural de Vacaria/RS, filho de Antônio Paganella e de Ducoliria Pacheco Paganella,
residente na Rua Cunha Paim, nº 210, km 05, nesta cidade; EVA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 7069169006, inscrita
no CPF sob nº 3897087200, com 56 anos de idade na data do fato, nascida em 30/11/1959, natural de Vacaria/RS, filha de Cristina Martins de
Oliveira e de João Martins de Oliveira, residente na Rua Dulce de Brito , nº 10, Bairro Municipal, nesta cidade; GRISELDA LEMSO DOS
SANTOS, brasileira, viúva, portadora do RG nº 6065364322, inscrita no CPF sob nº 664.683.610-87, com 63 anos de idade na data do fato,
nascida em 09/06/1985, natural de Vacaria/RS, filha de Henrique Lemos e de Carmem Figueira, residente na Rua Benta Batalha, nº 45, Bairro
Municipal, nesta cidade; JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI, brasileira, casada, portadora do RG nº 1017104199, inscrita no CPF sob nº
413.060.740-53, com 55 anos de idade na data do fato, nascida em 23/11/1961, natural de Caxias do Sul/RS, filha de Geraldo Andreola e de
Áurea Pinto Andreola, residente na Rua Dr. Flores, nº 293, apto 602, nesta cidade; JOSELI NERIS DE SOUZA, brasileira, solteira, portadora
do RG nº 2118754593, inscrita no CPF sob nº 982.873.380-34, com 49 anos de idade na data do fato, nascida em 14/08/1977, natural de
Ibiraiaras/RS, filha de Adão José de Souza e de Maria Neris de Souza, residente na Rua Taquari, nº 39, Bairro Municipal, nesta cidade;
LUCIANO RAMOS, brasileiro, separado, portador do RG nº 1058384171, inscrito no CPF sob nº 569.221.910-72, com 40 anos de idade na
data do fato, nascido em 05/09/1976, natural de Bom Jesus/RS, filho de Nauro Edir Ramos e de Gilda Maria Ramos, residente na Rua General
Paim Filho, nº 495, Bairro Jardim dos Pampas, nesta cidade; MARIA DA SILVA LINDHOLZ, brasileira, separada, portadora do RG nº
9063366001, inscrita no CPF sob nº 742.463.210-87, com 56 anos de idade na data do fato, nascida em 13/09/1971, natural de Vacaria/RS,
filha de Norberto Lindholz Camargo e de Olívia Andrade da Silva, residente na Rua Osvaldo Pereira dos Santos, nº 97, Bairro São Francisco,
nesta cidade; e MATEUS ALVES BOEIRA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1111117411, inscrito no CPF sob nº 026.955.300-21, com 22
anos de idade na data do fato, nascido em 19/04/1995, natural de Vacaria/RS, filho de Janete Pinheiro Alves, nesta cidade, foram denunciados
como incursos nas seguintes sanções: Adão Rodrigues da Silva – artigo 299 do Código Eleitoral (4º fato); Adelar Bernardi Gonçalves – artigo
330 do Código Penal (14º fato); Angelita da Silva Borges – artigo 299 do Código Eleitoral, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código
Penal (12º e 13º fatos); Antônio Paganella Filho – artigo 299 do Código Eleitoral (7º fato); Eva de Oliveira – artigo 299 do Código Eleitoral (11º
fato); Griselda Lemos dos Santos – artigo 299 do Código Penal (9º fato); Jane Pinto Andreola Oliboni – artigo 299 do Código Eleitoral, por duas
vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (8º e 10º fatos); Joseli Neris de Souza – artigo 299 do Código Eleitoral (2º fato); Luciano Ramos
– artigo 299 do Código Eleitoral, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (1º e 3º fatos); Maria da Silva Lindholz – artigo 299 do
Código Eleitoral (5º fato); e Mateus Alves Boeira – artigo 299 do Código Eleitoral (6º fato), pela prática dos seguintes fatos delituosos, assim
descritos na denúncia:
“1º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém, no município de Vacaria, RS, o
denunciado LUCIANO RAMOS, então candidato a vereador na eleição municipal de 2016, deu vantagem com o fim de obter voto, qual seja a
entrega de 03 cheques-convênio no valor de R$62,00 cada, para a eleitora JOSELI NERIS SOUZA.
“Na oportunidade o denunciado, na condição de candidato a vereador, deu os referidos cheques-convênio a fim de serem trocados pro
mercadorias no supermercado Kellerman, desta cidade.
“2º FATO:
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, 03 de Dezembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 225, Página: 21

“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada JOSELI NERIS DE SOUZA, recebeu 03 cheques-convênio no valor de R$62,00 cada, em troca de votar no candidato LUCIANO
RAMOS.
“Na oportunidade, a denunciada, recebeu a referida quantia do então candidato a vereador a fim de serem trocados por mercadorias no
supermercado Kellerman, desta cidade, em troca de voto.
“3º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, no município de Vacaria, RS, o denunciado LUCIANO RAMOS,
então candidato a vereador na eleição municipal de 2016, deu vantagem com o fim de obter voto, qual seja a entrega de 03 cheques-convênio
no valor de R$62,00 cada, em troca de votar no candidato LUCIANO RAMOS.
“Na oportunidade o denunciado, na condição de candidato a vereador, deu os referidos cheques-convênio a fim de serem trocados por
mercadorias no supermercado Kellerman, desta cidade.
“4º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, o
denunciado ADÃO RODRIGUES DA SILVA, recebeu 03 cheques-convênio no valor de R$62,00 cada, em troca de votar no candidato
LUCIANO RAMOS.
“Na oportunidade o denunciado, recebeu a referida quantia do então candidato a vereador a fim de serem trocados por mercadorias no
supermercado Kellerman, desta cidade, em troca de voto.
“5º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada MARIA DA SILVA LINDHOLZ, solicitou e recebeu 04 cheques-convênio, sendo um no valor de R$30,00 e três no valor R$32,00
cada, em troca de votar no candidato do partido 12.
“Na oportunidade a denunciada, solicitou e recebeu a referida quantia de pessoa não devidamente identificada a fim de serem trocados por
mercadorias no supermercado Kellerman, desta cidade, em troca de voto no referido partido.
“6º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, o
denunciado MATEUS ALVES BOEIRA, recebeu cheque-convênio, no valor de R$62,00, em troca de votar no candidato a vereador FLÁVIO
ROKOSKI.
“Na oportunidade o denunciado, recebeu a referida quantia de ANTÔNIO PAGANELLA FILHO a fim de ser trocados por mercadorias no
supermercado Kellerman, desta cidade, em troca de voto no referido candidato.
“7º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, no município de Vacaria, RS, o denunciado ANTONIO
PAGANELLA FILHO, deu vantagem com o fim de obter voto, qual seja a entrega de 01 cheque-convênio no valor de R$62,00, para o eleitor
MATEUS ALVES BOEIRA.
“Na oportunidade o denunciado, deu os referidos chques-convênio a fim de serem trocados por mercadorias no supermercado Kellerman,
desta cidade, buscando voto para o vereador Flávio Rokoski.
“8º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, no município de Vacaria, RS, a denunciada JANE PINTO
ANDREOLA OLIBONI, então candidata a prefeita do município de Vacaria-RS na eleição municipal de 2016, prometeu vantagem com o fim de
obter voto, qual seja a entrega de cheque-convênio no valor de R$62,00, para a eleitora GRISELDA LEMOS DOS SANTOS.
“Na oportunidade a denunciada, na condição de candidata a prefeita, prometeu a entrega de cheque-convênio a fim de serem trocados por
mercadorias no supermercado Kellerman, desta cidade. O ato se perfectibilizou quando pessoas não identificadas, sendo um rapaz moreno e
uma loira, fizeram a entrega para a eleitora.
“9º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada GRISELDA LEMOS DOS SANTOS, recebeu cheque-convênio no valor de R$62,00, em troca de votar na candidata JANE PINTO
ANDREOLA OLIBONI.
“Na oportunidade a denunciada, recebeu a referida quantia, após tratativas com a candidata JANE, com fim de ser trocado por mercadorias no
supermercado Kellerman, desta cidade, em troca de voto.
“10º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, no município de Vacaria, RS, a denunciada JANE PINTO
ANDREOLA OLIBONI, então candidata a prefeita no município de Vacaria-RS na eleição municipal de 2016, prometeu vantagem com o fim de
obter voto, qual seja a entrega de cheque-convênio no valor de R$62,00, para a eleitora EVA DE OLIVEIRA.
“Na oportunidade a denunciada, na condição de candidata a prefeita, prometeu a entrega de cheque-convênio a fim de serem trocados por
mercadorias no supermercado Kellerman, desta cidade. O ato se perfectibilizou quando pessoa não identificada, uma loira, fez a entrega para
a eleitora.
“11º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada EVA DE OLIVEIRA, recebeu cheque-convênio no valor de R$62,00, em troca de votar na candidata JANE PINTO ANDREOLA
OLIBONI.
“Na oportunidade a denunciada, recebeu a referida quantia com o fim de ser trocado por mercadorias no supermercado Kellerman, desta
cidade, em troca de voto.
“12º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada ANGELITA DA SILVA BORGES, recebeu vantagem, qual seja 03 metros de brita, em troca de votar no candidato a prefeito nas
eleições municipais de 2016, AMADEU BOEIRA.
“Na oportunidade a denunciada recebeu o bem em troca de voto, de pessoas não devidamente identificadas.
“13º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada ANGELITA DA SILVA BORGES, recebeu vantagem, qual seja pó de brita e cimento, em troca de votar na candidata a prefeita nas
eleições municipais de 2016, JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI.
“Na oportunidade a denunciada recebeu o bem em troca de voto, de pessoa não devidamente identificada.
“14º FATO:
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“No dia 01 de outubro de 2016, no estabelecimento comercial Supermercado Kellerman, no município de Vacaria, RS, o denunciado ADELAR
BERNARDI GONÇALVES, desobedeceu ordem legal de funcionário público.
“Na oportunidade o denunciado após receber ordem de parada do policial civil, CARLOS MOISES GIRARDI, durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão evadindo-se do local e ingressando em sua residência na posse de objetos não devidamente identificados.”
A denúncia foi recebida em 23 de março de 2018 (fl. 224).
Citada (fl. 393), a ré Jane Pinto Andreola Oliboni apresentou resposta à acusação, por intermédio de defensor constituído, arguindo preliminar
e sem apresentar rol de testemunhas (fls. 366/380).
Citado (fl. 448), o acusado Luciano Ramos apresentou resposta à acusação, por meio de procurador constituído, com arguição de preliminar
de inépcia da inicial e sem rol de testemunhas (fls. 450/462).
O feito foi cindido em relação à ré Griselda, em face da sua não localização para fins de citação (fl. 530).
Citados, os réus Adão Rodrigues da Silva, Antônio Paganella Filho, Eva de Oliveira, Joseli Neris de Souza e Maria da Silva Lindholz
apresentaram resposta à acusação às fls. 559/561, por defensor dativo que lhes foi nomeado, informando a aceitação da proposta de
suspensão condicional do processo.
Nomeou-se defensor dativo também aos réus Angelita e Mateus (fl. 562), que apresentaram resposta à acusação às fls. 566/568, sem rol de
testemunhas.
O Ministério Público ofertou transação penal ao réu Adelar Bernardi Gonçalves e proposta de suspensão condicional do processo aos
acusados Adão Rodrigues da Silva, Antônio Paganella Filho, Eva de Oliveira, Griselda Lemos dos Santos, Joseli Neris de Souza, Mateus Alves
Boeira e Maria da Silva Lindholz (fls. 345 e 572), o que foi por eles aceita (fls. 605, 607, 608, 609, 610, 611 e 612), sendo determinada a cisão
do feito para fiscalização do cumprimento das condições, originando-se o processo nº 18-86.2019.6.21.0058.
Determinou-se a reunião do feito cindido em relação à ré Griselda Lemos dos Santos ao presente, com a juntada de cópia da resposta à
acusação por ela apresentada naqueles autos por intermédio de defensor dativo que lhe foi nomeado, Dr. Fabrício Costa Venâncio, sem rol de
testemunhas (fls. 695/696).
Decretou-se a revelia das rés Griselda e Angelita (fl. 734/v).
Durante a instrução, foram ouvidas seis testemunhas arroladas pela acusação (fl. 741). Houve desistência homologada da oitiva das demais
testemunhas (fls. 704 e 740). Por fim, os réus Luciano e Jane foram interrogados (fl. 740), ficando prejudicada a colheita do interrogatório das
acusadas Griselda e Angelita, eis que reveis.
Sem outros pedidos de diligências pelas partes, foi encerrada a fase instrutória (fl. 740), atualizando-se os antecedentes judiciais dos réus (fls.
743/747),
Em sede de memoriais, o Ministério Público, após comentar o conjunto probatório, requereu a condenação da ré Jane Pinto Andreola Oliboni
em relação ao 8º fato descrito na denúncia e do acusado Luciano Ramos quanto ao 3º fato. Pediu, ainda, a absolvição dos referidos réus
quanto aos demais fatos, assim como das acusadas Angelita da Silva Borges e Griselda Lemos dos Santos das imputações que lhes foram
feitas (fls. 750/768).
A Defesa das rés Griselda e Angelita, na esteira do postulado pelo Ministério Público, arguindo a insuficiência probatória, propugnou pela
prolação de decreto absolutório (fl. 772).
A Defesa do réu Luciano, por sua vez, arguiu, inicialmente, a impossibilidade de imputação de dois crimes pelo mesmo fato, pois, conforme
relatado por Adão Rodrigues da Silva, ele teria recebido os vales de cesta básica e os repassado para sua companheira, Joseli Neris de
Souza. Defendeu que a prova produzida não é capaz de demonstrar a prática do delito pelo acusado. Sustentou, ainda, a atipicidade da
conduta ante a ausência de dolo, eis que não houve pedido de voto em troca dos vales. Discorreu sobre o princípio da verdade real,
postulando pela absolvição do acusado (fls. 775/781).
Por fim, a Defesa da acusada Jane Pinto Andreola Oliboni referiu já ter sido julgada improcedente a ação promovida contra a acusada por
captação ilícita de votos e abuso de poder econômico, não havendo mais motivos para o prosseguimento da presente ação penal. Defendeu
ser incabível a pretensão do Ministério Público Eleitoral de ver condenada a ré pelo oitavo fato, eis que pediu a absolvição de Griselda, a qual
teria recebido a cesta básica que a acusada Jane está sendo acusada de dar em troca de voto. No mais, sustentou a fragilidade probatória,
requerendo a absolvição da ré (fls. 784/789).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
De início, esclareço que, conforme se depreende do relatório, a análise do feito se dará tão somente com relação às condutas atribuídas aos
acusados Luciano Ramos, Jane Pinto Andreola Oliboni, Griselda Lemos dos Santos e Angelita da Silva Borges, eis que os demais acusados
aceitaram os benefícios despenalizadores ofertados pelo Ministério Público.
Outrossim, reputo prejudicada a análise das preliminares arguidas, inclusive nas respostas à acusação, em razão do desfecho que se dará ao
presente feito, que é favorável aos acusados.
Imputa-se aos réus Luciano Ramos, Jane Pinto Andreola Oliboni, Griselda Lemos dos Santos e Angelita da Silva Borges a prática do delito
tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, por terem, os dois primeiros, dado e prometido dar, e as últimas duas, recebido vantagem em troca
de votos.
De acordo com os elementos constantes dos autos, após o recebimento da informação de possível prática do delito de corrupção eleitoral, o
Ministério Público Eleitoral noticiou o fato à autoridade policial, que representou pela expedição de mandado de busca e apreensão; deferido o
pleito pelo Juízo Eleitoral, logrou-se apreender significativa quantidade de “cheques-convênio”, nas dependências do Supermercado
Kellermann, sendo identificadas, ainda, pessoas, dentre as quais Eva, Joseli e a acusada Griselda Lemos dos Santos, que, naquele momento,
realizavam o pagamento de suas compras naquele estabelecimento comercial com “cheques-convênio”, os quais teriam sido entregues por
interposta pessoa, conforme anterior promessa feita pela ré Jane Pinto Andreola Oliboni, e pelo réu Luciano Ramos, pessoalmente,
candidatos, na oportunidade, à prefeita municipal e vereador, respectivamente.
No decorrer das investigações, a autoridade policial tomou conhecimento, ainda, da possível entrega gratuita de britas e cimento à acusada
Angelita da Silva Borges, em duas oportunidades distintas, a fim de que esta votasse em Jane Pinto Andreola Oliboni e Amadeu Boeira, ambos
candidatos ao cargo de prefeito municipal.
As suspeitas da prática do delito de corrupção eleitoral que surgiram a partir das informações que chegaram ao conhecimento da autoridade
policial vieram bem respaldadas pelas fotografias das fls. 43/68, que retratam várias residências abastecidas por brita, muitas das quais
contendo propaganda eleitoral da candidata Jane, e pela apreensão de 264 (duzentos e sessenta e quatro) “cheques-convênio” preenchidos
com diferentes valores e 2 (dois) talões de “cheques-convênio” em branco, nas dependências do Supermercado Kellermann, no sábado
anterior ao pleito (fls. 228/325), aliadas às declarações colhidas na fase de investigações, que inculpavam sobremaneira os réus, constituindo
fortes indícios da ocorrência da prática ilícita, porém não sendo suficientes para, por si só, inculpar os réus no âmbito deste processo criminal.
Como sabido, o crime que se debita aos acusados apresenta como elemento subjetivo o dolo com especial fim de agir, consistente na
finalidade de obter ou dar voto, em troca de alguma vantagem.
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Para configuração do tipo previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, prescinde-se de pedido expresso de voto, sendo suficiente que o
candidato ofereça, dê ou prometa, e o eleitor solicite ou receba vantagem de qualquer natureza com o fim de obter ou dar o seu voto, mesmo
que não manifeste expressamente tal intenção.
O dolo específico – finalidade de obter ou dar voto – deverá ser perquirido pelas circunstâncias que circundam o fato, tais como conduta do
agente, forma de execução do delito e meio empregado, de modo que, mesmo não havendo pedido expresso de voto, a finalidade eleitoral
pode ser mensurada de outras formas.
E, como acima adiantado, é caso de improcedência da pretensão acusatória, porquanto as provas produzidas judicialmente, no bojo deste
feito, não se prestaram a corroborar os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial.
Com efeito, a prova incriminatória coletada em sede policial não foi repetida em juízo, sob o crivo do contraditório. Conquanto comprovado que
houve distribuição de vantagens econômicas a alguns eleitores, nas vésperas do pleito eleitoral, não restou suficientemente demonstrado o
envolvimento dos candidatos réus Luciano e Jane e também não se apurou, sequer minimamente, as circunstâncias do recebimento de tais
vantagens pelas eleitoras rés Griselda e Angelita.
Senão, vejamos.
O Policial Civil Carlos Moisés Girardi contou que foi acionado pelo Delegado Anderson, pois este havia recebido uma informação do Ministério
Público Eleitoral de que algumas pessoas estariam trocando “cheques-convênio”, fornecidos por candidatos, no supermercado Kellermann.
Disse que foi montada uma operação e requerida a expedição de mandado de busca e apreensão, que foi deferido, sendo que, quando do
cumprimento do referido mandado, foram apreendidos junto aos caixas muitos “cheques-convênio” nos valores de R$ 30,00 e R$ 60,00.
Informou que algumas pessoas foram flagradas pagando suas compras com os “cheques-convênio”, sendo conduzidas à Delegacia de Polícia,
onde confirmaram que haviam recebido os vales de candidatos ao pleito municipal, não recordando os nomes dos candidatos citados.
Questionado, informou que os valores não tinham a marcação de nenhuma empresa/empregador. Afirmou não ter visto nenhum candidato no
local. Salientou que as caixas do supermercado informaram que o número de vales apresentados naquele dia foi bastante superior ao de
outros dias de compra (Cd da fl. 741).
O também Policial Civil Éderson de Lima Gerlach informou que estava de plantão, quando foi acionado pelo Delegado plantonista para dar
apoio no cumprimento de mandado de busca e apreensão junto ao supermercado Kellermann, onde realizaram apreensões de “chequesconvênio” nos caixas e com pessoas que estavam aguardando para pagar suas mercadorias com tais vales. Disse não ter visualizado nenhum
candidato no local quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Afirmou ter conduzido duas mulheres até a Delegacia de
Polícia, onde não disseram claramente quem lhes havia entregue os vales. Esclareceu, ainda, que tais pessoas não chegaram a mencionar
que haviam recebido os “cheques-convênio” em troca de voto, não recordando se falaram o nome de algum candidato (Cd da fl. 741).
Por sua vez, o informante Mateus Alves Boeira disse que apenas ouviu falar sobre os fatos, não tendo recebido nenhuma proposta (Cd da fl.
741).
A seu tempo, a informante Eva de Oliveira afirmou ter recebido de uma moça loira um vale-compras do supermercado Kellermann, entregandolhe junto um santinho da candidata Jane. Disse nunca ter visto Jane, sendo que não a conhece (Cd da fl. 741).
A também informante Joseli Neris da Silva contou que seu esposo, Adão Rodrigues da Silva, recebeu três vales de um menino, juntamente
com um santinho do candidato Luciano. Esclareceu que não sabe quem foi a pessoa que entregou os vales, negando ter sido Luciano. Disse
que quando foi abordada pelos policiais no supermercado Kellermann, havia outras pessoas no local também com os “cheques-convênio”.
Questionada, disse não conhecer o réu Luciano Ramos (Cd da fl. 741).
O informante Adão Rodrigues da Silva relatou que recebeu um papel de um indivíduo desconhecido, sendo que não sabia que se tratava de
vale. Informou que junto tinha um santinho de Luciano, que era candidato a vereador. Questionado, disse que o sujeito que lhe entregou os
vales não lhe falou que era para votar em Luciano (Cd da fl. 741).
Por fim, interrogados, os réus Jane Pinto Andreola Oliboni e Luciano Ramos negaram veementemente a prática delitiva (Cd da fl. 741).
As demais acusadas, Angelita da Silva Borges e Griselda Lemos dos Santos, não foram interrogadas, eis que revéis.
Pois bem.
Esta é a prova produzida, da qual não é possível extrair a prática delitiva de corrupção eleitoral por qualquer dos acusados.
Quanto ao acusado Luciano Ramos, a denúncia lhe imputa, no primeiro e no terceiro fatos delituosos, a conduta de ter dado, pessoalmente, 03
(três) cheques-convênio para os eleitores Joseli Neris Souza e Adão Rodrigues da Silva.
Ocorre que, como a prova testemunhal deu conta, desde o princípio das investigações, os 03 (três) cheques-convênios mencionados na
denúncia foram entregues a Adão, que os repassou a Joseli, sua companheira.
Portanto, razão assiste à defesa ao se insurgir contra duplicidade ou excesso de acusação, não havendo mesmo como imputar a tal acusado
dois crimes pela prática de uma única conduta criminosa.
O crime, portanto, é um só e se resume à imputação de ter dado ao eleitor Adão 03 (três) cheques-convênio em troca de voto.
Adão, ao ser ouvido em sede judicial, confirmou ter recebido um santinho do candidato, acompanhado de um vale-compras, mas disse que
quem lhe fez a entrega foi indivíduo desconhecido, e não o próprio candidato.
Daí que não se comprovou a conduta criminosa, tal como descrita na denúncia quanto às imputações lançadas contra o réu Luciano Ramos.
No que se refere à ré Jane Pinto Andreola Oliboni, a imputação é de que teria prometido a entrega de vales às eleitoras Griselda Lemos dos
Santos e Eva de Oliveira, que os teriam recebido por interposta pessoa.
No caso, constata-se que a prova produzida sob o crivo judicial comprovou que houve a efetiva entrega de vale-rancho apenas à eleitora Eva,
porém não se desvendou sequer a identidade da pessoa que lhe fez tal entrega e, muito menos, restou apurada alguma vinculação com a
candidata Jane, a quem mencionou desconhecer, não se podendo, simplesmente, presumir tivesse ela prometido dar o que lhe fora entregue
por outrem ou conhecimento do fato, bem como de que com ele compactuasse.
A informante Eva, quando ouvida em juízo, limitou-se a confirmar ter recebido, juntamente com o “cheque-convênio”, um santinho da
candidata, de uma moça loira, cujo nome não soube revelar e cuja identidade não restou esclarecida nos autos, não havendo como
responsabilizar a ré pela promessa de dar vantagem à míngua de provas que demonstrem sua participação, ciência ou anuência à prática
ilícita, sob pena de se transmutar a responsabilidade penal subjetiva em objetiva.
Griselda, por sua vez, que figura como corré no feito e também havia sido identificada nas dependências do supermercado na posse de um
desses vales, confirmou, na fase de investigações e no bojo da ação cível de mesma gênese, ter recebido vales que lhe foram prometidos dar
pela candidata Jane, todavia sem ressonância no processo criminal, já que se tornou revel e não foi interrogada judicialmente.
Assim, muito embora seja possível subentender que a entrega de vale-compras às vésperas da eleição, juntamente com um santinho dos
candidatos, indica a ocorrência do crime de corrupção eleitoral, por evidente a finalidade de obter o voto do eleitor, não é possível inculpar os
réus Jane e Luciano, baseando-se apenas na condição de beneficiários da conduta ilícita, sem demonstração cabal do seu agir e do seu liame
com o autor mediato da prática criminosa, que restou incógnito, cuja prova cabia à acusação e da qual não se desincumbiu a contento.
Se, por um lado, há nos autos prova de que “cheques-convênio” tenham, de fato, sido entregues a eleitores, por outro, não restou
minimamente esclarecida a origem do material que suporta a acusação, não tendo sido demonstrada, ainda, qualquer ação dos candidatos
Jane e Luciano que pudesse vinculá-los à conduta das pessoas não identificadas que fizeram a entrega dos vales.
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Portanto, tendo em vista que o único elemento que liga os fatos a Jane e Luciano são os santinhos entregues juntamente com os vales,
ausente qualquer comprovação segura da participação direta ou indireta dos candidatos ou sua anuência na distribuição dos “chequesconvênio”, por interposta pessoa, impensável um juízo condenatório.
Ainda que a situação pareça um esquema de compra de votos, não há juízo de certeza suficiente para a procedência do pedido condenatório.
Destarte, eventual condenação seria aplicada com base em meros indícios e presunções, situação que não se mostra cabível frente ao direito
penal da culpabilidade, que exige a presença de provas concretas, não apenas da prática de corrupção eleitoral, como também do
envolvimento dos candidatos.
Por fim, relativamente às acusações debitadas às rés Griselda Lemos dos Santos (nono fato) e Angelita da Silva Borges (décimo segundo e
décimo terceiro), as quais teriam recebido vantagem econômica em troca de votos, verifica-se que a única prova incriminatória coletada ao
grampo dos autos foi produzida durante a fase investigativa, sem nenhuma ressonância na prova judicializada, não podendo ser considerada
isoladamente para fundamentar um decreto condenatório, sob pena de violação do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal e,
principalmente, dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que norteiam o processo penal.
Nessas circunstâncias, em que a prova produzida sob o crivo judicial foi precária, incapaz de inculpar os acusados por qualquer dos fatos
denunciados, impõe-se o decreto absolutório, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
Isso posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER os réus LUCIANO RAMOS, JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI, GRISELDA
LEMOS DOS SANTOS E ANGELITA DA SILVA BORGES, qualificados nos autos, das imputações que lhes foram feitas na denúncia, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Custas pelo Estado.
Fixo honorários ao defensor dativo nomeado, Dr. Fabrício da Costa Venâncio, que atuou na defesa das rés Griselda e Angelita, no valor de R$
805,24, com base na Resolução nº2014/00305 - CJF, de 7 de outubro de 2014.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
Vacaria, 29 de novembro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 107/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
MANDADO DE INTIMAÇÃO N. 132/2019
Ref. Processo: AP 4-39.2018.6.21.0058
Protocolo: 8.982/2018
Espécie: Ação Penal
Autor(es): Ministério Público Eleitoral
Réu(s): Luciano Ramos, Jane Pinto Andreola Oliboni, Angelita da Silva Borges, Gricelda Lemos dos Santos
Advogados: Mariane Andrade Mondadori - OAB/RS – 98.706 e Teodoro Stedile Ribeiro – OAB/RS – 17.347
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, INTIMO o(s)
procurador(es) da parte abaixo relacionada, da decisão da Magistrada. Em anexo, cópia da sentença.
Réu: JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI
Vacaria, 29 de novembro de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
SENTENÇA
Vistos etc.
ADÃO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 1045488994, inscrito no CPF sob nº 568.965.650-04, com 46 anos de
idade na data do fato, nascido em 13/04/1970, natural de Vacaria/RS, filho de Vanes Rosa da Silva e de Nilva Tereza Rodrigues, residente na
Rua Taquari, nº 41, Bairro Municipal nesta cidade; ADELAR BERNARDI GONÇALVES, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 5045489721,
inscrito no CPF sob nº 471.522.000-00, com 46 anos de idade na data do fato, nascido em 24/10/1969, natural de Vacaria/RS, filho de Valéria
Bertrnardi Gonçalves e de Serafim Kellerman Gonçalves, residente na Avenida Luiz Jacinto Teixeira Schuler, nº 370, nesta cidade; ANGELINA
DA SILVA BORGES, brasileira, solteira, portadora do RG nº 908695684, com 31 anos de idade na data do fato, nascida em 09/06/1985,
natural de Vacaria/RS, filha de Flávio da Silva Borges e de Geni da Silva Borges, residente na Rua Sueli Borges, nº 182, Bairro Borges, nesta
cidade; ANTÔNIO PAGANELLA FILHO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1013630445, inscrito no CPF sob nº 290.999.350-72, com 58
anos de idade na data do fato, nascido em 23/09/1958, natural de Vacaria/RS, filho de Antônio Paganella e de Ducoliria Pacheco Paganella,
residente na Rua Cunha Paim, nº 210, km 05, nesta cidade; EVA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 7069169006, inscrita
no CPF sob nº 3897087200, com 56 anos de idade na data do fato, nascida em 30/11/1959, natural de Vacaria/RS, filha de Cristina Martins de
Oliveira e de João Martins de Oliveira, residente na Rua Dulce de Brito , nº 10, Bairro Municipal, nesta cidade; GRISELDA LEMSO DOS
SANTOS, brasileira, viúva, portadora do RG nº 6065364322, inscrita no CPF sob nº 664.683.610-87, com 63 anos de idade na data do fato,
nascida em 09/06/1985, natural de Vacaria/RS, filha de Henrique Lemos e de Carmem Figueira, residente na Rua Benta Batalha, nº 45, Bairro
Municipal, nesta cidade; JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI, brasileira, casada, portadora do RG nº 1017104199, inscrita no CPF sob nº
413.060.740-53, com 55 anos de idade na data do fato, nascida em 23/11/1961, natural de Caxias do Sul/RS, filha de Geraldo Andreola e de
Áurea Pinto Andreola, residente na Rua Dr. Flores, nº 293, apto 602, nesta cidade; JOSELI NERIS DE SOUZA, brasileira, solteira, portadora
do RG nº 2118754593, inscrita no CPF sob nº 982.873.380-34, com 49 anos de idade na data do fato, nascida em 14/08/1977, natural de
Ibiraiaras/RS, filha de Adão José de Souza e de Maria Neris de Souza, residente na Rua Taquari, nº 39, Bairro Municipal, nesta cidade;
LUCIANO RAMOS, brasileiro, separado, portador do RG nº 1058384171, inscrito no CPF sob nº 569.221.910-72, com 40 anos de idade na
data do fato, nascido em 05/09/1976, natural de Bom Jesus/RS, filho de Nauro Edir Ramos e de Gilda Maria Ramos, residente na Rua General
Paim Filho, nº 495, Bairro Jardim dos Pampas, nesta cidade; MARIA DA SILVA LINDHOLZ, brasileira, separada, portadora do RG nº
9063366001, inscrita no CPF sob nº 742.463.210-87, com 56 anos de idade na data do fato, nascida em 13/09/1971, natural de Vacaria/RS,
filha de Norberto Lindholz Camargo e de Olívia Andrade da Silva, residente na Rua Osvaldo Pereira dos Santos, nº 97, Bairro São Francisco,
nesta cidade; e MATEUS ALVES BOEIRA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1111117411, inscrito no CPF sob nº 026.955.300-21, com 22
anos de idade na data do fato, nascido em 19/04/1995, natural de Vacaria/RS, filho de Janete Pinheiro Alves, nesta cidade, foram denunciados
como incursos nas seguintes sanções: Adão Rodrigues da Silva – artigo 299 do Código Eleitoral (4º fato); Adelar Bernardi Gonçalves – artigo
330 do Código Penal (14º fato); Angelita da Silva Borges – artigo 299 do Código Eleitoral, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código
Penal (12º e 13º fatos); Antônio Paganella Filho – artigo 299 do Código Eleitoral (7º fato); Eva de Oliveira – artigo 299 do Código Eleitoral (11º
fato); Griselda Lemos dos Santos – artigo 299 do Código Penal (9º fato); Jane Pinto Andreola Oliboni – artigo 299 do Código Eleitoral, por duas
vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (8º e 10º fatos); Joseli Neris de Souza – artigo 299 do Código Eleitoral (2º fato); Luciano Ramos
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– artigo 299 do Código Eleitoral, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (1º e 3º fatos); Maria da Silva Lindholz – artigo 299 do
Código Eleitoral (5º fato); e Mateus Alves Boeira – artigo 299 do Código Eleitoral (6º fato), pela prática dos seguintes fatos delituosos, assim
descritos na denúncia:
“1º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém, no município de Vacaria, RS, o
denunciado LUCIANO RAMOS, então candidato a vereador na eleição municipal de 2016, deu vantagem com o fim de obter voto, qual seja a
entrega de 03 cheques-convênio no valor de R$62,00 cada, para a eleitora JOSELI NERIS SOUZA.
“Na oportunidade o denunciado, na condição de candidato a vereador, deu os referidos cheques-convênio a fim de serem trocados pro
mercadorias no supermercado Kellerman, desta cidade.
“2º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada JOSELI NERIS DE SOUZA, recebeu 03 cheques-convênio no valor de R$62,00 cada, em troca de votar no candidato LUCIANO
RAMOS.
“Na oportunidade, a denunciada, recebeu a referida quantia do então candidato a vereador a fim de serem trocados por mercadorias no
supermercado Kellerman, desta cidade, em troca de voto.
“3º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, no município de Vacaria, RS, o denunciado LUCIANO RAMOS,
então candidato a vereador na eleição municipal de 2016, deu vantagem com o fim de obter voto, qual seja a entrega de 03 cheques-convênio
no valor de R$62,00 cada, em troca de votar no candidato LUCIANO RAMOS.
“Na oportunidade o denunciado, na condição de candidato a vereador, deu os referidos cheques-convênio a fim de serem trocados por
mercadorias no supermercado Kellerman, desta cidade.
“4º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, o
denunciado ADÃO RODRIGUES DA SILVA, recebeu 03 cheques-convênio no valor de R$62,00 cada, em troca de votar no candidato
LUCIANO RAMOS.
“Na oportunidade o denunciado, recebeu a referida quantia do então candidato a vereador a fim de serem trocados por mercadorias no
supermercado Kellerman, desta cidade, em troca de voto.
“5º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada MARIA DA SILVA LINDHOLZ, solicitou e recebeu 04 cheques-convênio, sendo um no valor de R$30,00 e três no valor R$32,00
cada, em troca de votar no candidato do partido 12.
“Na oportunidade a denunciada, solicitou e recebeu a referida quantia de pessoa não devidamente identificada a fim de serem trocados por
mercadorias no supermercado Kellerman, desta cidade, em troca de voto no referido partido.
“6º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, o
denunciado MATEUS ALVES BOEIRA, recebeu cheque-convênio, no valor de R$62,00, em troca de votar no candidato a vereador FLÁVIO
ROKOSKI.
“Na oportunidade o denunciado, recebeu a referida quantia de ANTÔNIO PAGANELLA FILHO a fim de ser trocados por mercadorias no
supermercado Kellerman, desta cidade, em troca de voto no referido candidato.
“7º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, no município de Vacaria, RS, o denunciado ANTONIO
PAGANELLA FILHO, deu vantagem com o fim de obter voto, qual seja a entrega de 01 cheque-convênio no valor de R$62,00, para o eleitor
MATEUS ALVES BOEIRA.
“Na oportunidade o denunciado, deu os referidos chques-convênio a fim de serem trocados por mercadorias no supermercado Kellerman,
desta cidade, buscando voto para o vereador Flávio Rokoski.
“8º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, no município de Vacaria, RS, a denunciada JANE PINTO
ANDREOLA OLIBONI, então candidata a prefeita do município de Vacaria-RS na eleição municipal de 2016, prometeu vantagem com o fim de
obter voto, qual seja a entrega de cheque-convênio no valor de R$62,00, para a eleitora GRISELDA LEMOS DOS SANTOS.
“Na oportunidade a denunciada, na condição de candidata a prefeita, prometeu a entrega de cheque-convênio a fim de serem trocados por
mercadorias no supermercado Kellerman, desta cidade. O ato se perfectibilizou quando pessoas não identificadas, sendo um rapaz moreno e
uma loira, fizeram a entrega para a eleitora.
“9º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada GRISELDA LEMOS DOS SANTOS, recebeu cheque-convênio no valor de R$62,00, em troca de votar na candidata JANE PINTO
ANDREOLA OLIBONI.
“Na oportunidade a denunciada, recebeu a referida quantia, após tratativas com a candidata JANE, com fim de ser trocado por mercadorias no
supermercado Kellerman, desta cidade, em troca de voto.
“10º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, no município de Vacaria, RS, a denunciada JANE PINTO
ANDREOLA OLIBONI, então candidata a prefeita no município de Vacaria-RS na eleição municipal de 2016, prometeu vantagem com o fim de
obter voto, qual seja a entrega de cheque-convênio no valor de R$62,00, para a eleitora EVA DE OLIVEIRA.
“Na oportunidade a denunciada, na condição de candidata a prefeita, prometeu a entrega de cheque-convênio a fim de serem trocados por
mercadorias no supermercado Kellerman, desta cidade. O ato se perfectibilizou quando pessoa não identificada, uma loira, fez a entrega para
a eleitora.
“11º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada EVA DE OLIVEIRA, recebeu cheque-convênio no valor de R$62,00, em troca de votar na candidata JANE PINTO ANDREOLA
OLIBONI.
“Na oportunidade a denunciada, recebeu a referida quantia com o fim de ser trocado por mercadorias no supermercado Kellerman, desta
cidade, em troca de voto.
“12º FATO:
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“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada ANGELITA DA SILVA BORGES, recebeu vantagem, qual seja 03 metros de brita, em troca de votar no candidato a prefeito nas
eleições municipais de 2016, AMADEU BOEIRA.
“Na oportunidade a denunciada recebeu o bem em troca de voto, de pessoas não devidamente identificadas.
“13º FATO:
“Em dia e horário não determinado, mas durante o mês de outubro de 2016, em local não determinado, porém no município de Vacaria, RS, a
denunciada ANGELITA DA SILVA BORGES, recebeu vantagem, qual seja pó de brita e cimento, em troca de votar na candidata a prefeita nas
eleições municipais de 2016, JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI.
“Na oportunidade a denunciada recebeu o bem em troca de voto, de pessoa não devidamente identificada.
“14º FATO:
“No dia 01 de outubro de 2016, no estabelecimento comercial Supermercado Kellerman, no município de Vacaria, RS, o denunciado ADELAR
BERNARDI GONÇALVES, desobedeceu ordem legal de funcionário público.
“Na oportunidade o denunciado após receber ordem de parada do policial civil, CARLOS MOISES GIRARDI, durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão evadindo-se do local e ingressando em sua residência na posse de objetos não devidamente identificados.”
A denúncia foi recebida em 23 de março de 2018 (fl. 224).
Citada (fl. 393), a ré Jane Pinto Andreola Oliboni apresentou resposta à acusação, por intermédio de defensor constituído, arguindo preliminar
e sem apresentar rol de testemunhas (fls. 366/380).
Citado (fl. 448), o acusado Luciano Ramos apresentou resposta à acusação, por meio de procurador constituído, com arguição de preliminar
de inépcia da inicial e sem rol de testemunhas (fls. 450/462).
O feito foi cindido em relação à ré Griselda, em face da sua não localização para fins de citação (fl. 530).
Citados, os réus Adão Rodrigues da Silva, Antônio Paganella Filho, Eva de Oliveira, Joseli Neris de Souza e Maria da Silva Lindholz
apresentaram resposta à acusação às fls. 559/561, por defensor dativo que lhes foi nomeado, informando a aceitação da proposta de
suspensão condicional do processo.
Nomeou-se defensor dativo também aos réus Angelita e Mateus (fl. 562), que apresentaram resposta à acusação às fls. 566/568, sem rol de
testemunhas.
O Ministério Público ofertou transação penal ao réu Adelar Bernardi Gonçalves e proposta de suspensão condicional do processo aos
acusados Adão Rodrigues da Silva, Antônio Paganella Filho, Eva de Oliveira, Griselda Lemos dos Santos, Joseli Neris de Souza, Mateus Alves
Boeira e Maria da Silva Lindholz (fls. 345 e 572), o que foi por eles aceita (fls. 605, 607, 608, 609, 610, 611 e 612), sendo determinada a cisão
do feito para fiscalização do cumprimento das condições, originando-se o processo nº 18-86.2019.6.21.0058.
Determinou-se a reunião do feito cindido em relação à ré Griselda Lemos dos Santos ao presente, com a juntada de cópia da resposta à
acusação por ela apresentada naqueles autos por intermédio de defensor dativo que lhe foi nomeado, Dr. Fabrício Costa Venâncio, sem rol de
testemunhas (fls. 695/696).
Decretou-se a revelia das rés Griselda e Angelita (fl. 734/v).
Durante a instrução, foram ouvidas seis testemunhas arroladas pela acusação (fl. 741). Houve desistência homologada da oitiva das demais
testemunhas (fls. 704 e 740). Por fim, os réus Luciano e Jane foram interrogados (fl. 740), ficando prejudicada a colheita do interrogatório das
acusadas Griselda e Angelita, eis que reveis.
Sem outros pedidos de diligências pelas partes, foi encerrada a fase instrutória (fl. 740), atualizando-se os antecedentes judiciais dos réus (fls.
743/747),
Em sede de memoriais, o Ministério Público, após comentar o conjunto probatório, requereu a condenação da ré Jane Pinto Andreola Oliboni
em relação ao 8º fato descrito na denúncia e do acusado Luciano Ramos quanto ao 3º fato. Pediu, ainda, a absolvição dos referidos réus
quanto aos demais fatos, assim como das acusadas Angelita da Silva Borges e Griselda Lemos dos Santos das imputações que lhes foram
feitas (fls. 750/768).
A Defesa das rés Griselda e Angelita, na esteira do postulado pelo Ministério Público, arguindo a insuficiência probatória, propugnou pela
prolação de decreto absolutório (fl. 772).
A Defesa do réu Luciano, por sua vez, arguiu, inicialmente, a impossibilidade de imputação de dois crimes pelo mesmo fato, pois, conforme
relatado por Adão Rodrigues da Silva, ele teria recebido os vales de cesta básica e os repassado para sua companheira, Joseli Neris de
Souza. Defendeu que a prova produzida não é capaz de demonstrar a prática do delito pelo acusado. Sustentou, ainda, a atipicidade da
conduta ante a ausência de dolo, eis que não houve pedido de voto em troca dos vales. Discorreu sobre o princípio da verdade real,
postulando pela absolvição do acusado (fls. 775/781).
Por fim, a Defesa da acusada Jane Pinto Andreola Oliboni referiu já ter sido julgada improcedente a ação promovida contra a acusada por
captação ilícita de votos e abuso de poder econômico, não havendo mais motivos para o prosseguimento da presente ação penal. Defendeu
ser incabível a pretensão do Ministério Público Eleitoral de ver condenada a ré pelo oitavo fato, eis que pediu a absolvição de Griselda, a qual
teria recebido a cesta básica que a acusada Jane está sendo acusada de dar em troca de voto. No mais, sustentou a fragilidade probatória,
requerendo a absolvição da ré (fls. 784/789).
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
De início, esclareço que, conforme se depreende do relatório, a análise do feito se dará tão somente com relação às condutas atribuídas aos
acusados Luciano Ramos, Jane Pinto Andreola Oliboni, Griselda Lemos dos Santos e Angelita da Silva Borges, eis que os demais acusados
aceitaram os benefícios despenalizadores ofertados pelo Ministério Público.
Outrossim, reputo prejudicada a análise das preliminares arguidas, inclusive nas respostas à acusação, em razão do desfecho que se dará ao
presente feito, que é favorável aos acusados.
Imputa-se aos réus Luciano Ramos, Jane Pinto Andreola Oliboni, Griselda Lemos dos Santos e Angelita da Silva Borges a prática do delito
tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, por terem, os dois primeiros, dado e prometido dar, e as últimas duas, recebido vantagem em troca
de votos.
De acordo com os elementos constantes dos autos, após o recebimento da informação de possível prática do delito de corrupção eleitoral, o
Ministério Público Eleitoral noticiou o fato à autoridade policial, que representou pela expedição de mandado de busca e apreensão; deferido o
pleito pelo Juízo Eleitoral, logrou-se apreender significativa quantidade de “cheques-convênio”, nas dependências do Supermercado
Kellermann, sendo identificadas, ainda, pessoas, dentre as quais Eva, Joseli e a acusada Griselda Lemos dos Santos, que, naquele momento,
realizavam o pagamento de suas compras naquele estabelecimento comercial com “cheques-convênio”, os quais teriam sido entregues por
interposta pessoa, conforme anterior promessa feita pela ré Jane Pinto Andreola Oliboni, e pelo réu Luciano Ramos, pessoalmente,
candidatos, na oportunidade, à prefeita municipal e vereador, respectivamente.
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No decorrer das investigações, a autoridade policial tomou conhecimento, ainda, da possível entrega gratuita de britas e cimento à acusada
Angelita da Silva Borges, em duas oportunidades distintas, a fim de que esta votasse em Jane Pinto Andreola Oliboni e Amadeu Boeira, ambos
candidatos ao cargo de prefeito municipal.
As suspeitas da prática do delito de corrupção eleitoral que surgiram a partir das informações que chegaram ao conhecimento da autoridade
policial vieram bem respaldadas pelas fotografias das fls. 43/68, que retratam várias residências abastecidas por brita, muitas das quais
contendo propaganda eleitoral da candidata Jane, e pela apreensão de 264 (duzentos e sessenta e quatro) “cheques-convênio” preenchidos
com diferentes valores e 2 (dois) talões de “cheques-convênio” em branco, nas dependências do Supermercado Kellermann, no sábado
anterior ao pleito (fls. 228/325), aliadas às declarações colhidas na fase de investigações, que inculpavam sobremaneira os réus, constituindo
fortes indícios da ocorrência da prática ilícita, porém não sendo suficientes para, por si só, inculpar os réus no âmbito deste processo criminal.
Como sabido, o crime que se debita aos acusados apresenta como elemento subjetivo o dolo com especial fim de agir, consistente na
finalidade de obter ou dar voto, em troca de alguma vantagem.
Para configuração do tipo previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, prescinde-se de pedido expresso de voto, sendo suficiente que o
candidato ofereça, dê ou prometa, e o eleitor solicite ou receba vantagem de qualquer natureza com o fim de obter ou dar o seu voto, mesmo
que não manifeste expressamente tal intenção.
O dolo específico – finalidade de obter ou dar voto – deverá ser perquirido pelas circunstâncias que circundam o fato, tais como conduta do
agente, forma de execução do delito e meio empregado, de modo que, mesmo não havendo pedido expresso de voto, a finalidade eleitoral
pode ser mensurada de outras formas.
E, como acima adiantado, é caso de improcedência da pretensão acusatória, porquanto as provas produzidas judicialmente, no bojo deste
feito, não se prestaram a corroborar os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial.
Com efeito, a prova incriminatória coletada em sede policial não foi repetida em juízo, sob o crivo do contraditório. Conquanto comprovado que
houve distribuição de vantagens econômicas a alguns eleitores, nas vésperas do pleito eleitoral, não restou suficientemente demonstrado o
envolvimento dos candidatos réus Luciano e Jane e também não se apurou, sequer minimamente, as circunstâncias do recebimento de tais
vantagens pelas eleitoras rés Griselda e Angelita.
Senão, vejamos.
O Policial Civil Carlos Moisés Girardi contou que foi acionado pelo Delegado Anderson, pois este havia recebido uma informação do Ministério
Público Eleitoral de que algumas pessoas estariam trocando “cheques-convênio”, fornecidos por candidatos, no supermercado Kellermann.
Disse que foi montada uma operação e requerida a expedição de mandado de busca e apreensão, que foi deferido, sendo que, quando do
cumprimento do referido mandado, foram apreendidos junto aos caixas muitos “cheques-convênio” nos valores de R$ 30,00 e R$ 60,00.
Informou que algumas pessoas foram flagradas pagando suas compras com os “cheques-convênio”, sendo conduzidas à Delegacia de Polícia,
onde confirmaram que haviam recebido os vales de candidatos ao pleito municipal, não recordando os nomes dos candidatos citados.
Questionado, informou que os valores não tinham a marcação de nenhuma empresa/empregador. Afirmou não ter visto nenhum candidato no
local. Salientou que as caixas do supermercado informaram que o número de vales apresentados naquele dia foi bastante superior ao de
outros dias de compra (Cd da fl. 741).
O também Policial Civil Éderson de Lima Gerlach informou que estava de plantão, quando foi acionado pelo Delegado plantonista para dar
apoio no cumprimento de mandado de busca e apreensão junto ao supermercado Kellermann, onde realizaram apreensões de “chequesconvênio” nos caixas e com pessoas que estavam aguardando para pagar suas mercadorias com tais vales. Disse não ter visualizado nenhum
candidato no local quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Afirmou ter conduzido duas mulheres até a Delegacia de
Polícia, onde não disseram claramente quem lhes havia entregue os vales. Esclareceu, ainda, que tais pessoas não chegaram a mencionar
que haviam recebido os “cheques-convênio” em troca de voto, não recordando se falaram o nome de algum candidato (Cd da fl. 741).
Por sua vez, o informante Mateus Alves Boeira disse que apenas ouviu falar sobre os fatos, não tendo recebido nenhuma proposta (Cd da fl.
741).
A seu tempo, a informante Eva de Oliveira afirmou ter recebido de uma moça loira um vale-compras do supermercado Kellermann, entregandolhe junto um santinho da candidata Jane. Disse nunca ter visto Jane, sendo que não a conhece (Cd da fl. 741).
A também informante Joseli Neris da Silva contou que seu esposo, Adão Rodrigues da Silva, recebeu três vales de um menino, juntamente
com um santinho do candidato Luciano. Esclareceu que não sabe quem foi a pessoa que entregou os vales, negando ter sido Luciano. Disse
que quando foi abordada pelos policiais no supermercado Kellermann, havia outras pessoas no local também com os “cheques-convênio”.
Questionada, disse não conhecer o réu Luciano Ramos (Cd da fl. 741).
O informante Adão Rodrigues da Silva relatou que recebeu um papel de um indivíduo desconhecido, sendo que não sabia que se tratava de
vale. Informou que junto tinha um santinho de Luciano, que era candidato a vereador. Questionado, disse que o sujeito que lhe entregou os
vales não lhe falou que era para votar em Luciano (Cd da fl. 741).
Por fim, interrogados, os réus Jane Pinto Andreola Oliboni e Luciano Ramos negaram veementemente a prática delitiva (Cd da fl. 741).
As demais acusadas, Angelita da Silva Borges e Griselda Lemos dos Santos, não foram interrogadas, eis que revéis.
Pois bem.
Esta é a prova produzida, da qual não é possível extrair a prática delitiva de corrupção eleitoral por qualquer dos acusados.
Quanto ao acusado Luciano Ramos, a denúncia lhe imputa, no primeiro e no terceiro fatos delituosos, a conduta de ter dado, pessoalmente, 03
(três) cheques-convênio para os eleitores Joseli Neris Souza e Adão Rodrigues da Silva.
Ocorre que, como a prova testemunhal deu conta, desde o princípio das investigações, os 03 (três) cheques-convênios mencionados na
denúncia foram entregues a Adão, que os repassou a Joseli, sua companheira.
Portanto, razão assiste à defesa ao se insurgir contra duplicidade ou excesso de acusação, não havendo mesmo como imputar a tal acusado
dois crimes pela prática de uma única conduta criminosa.
O crime, portanto, é um só e se resume à imputação de ter dado ao eleitor Adão 03 (três) cheques-convênio em troca de voto.
Adão, ao ser ouvido em sede judicial, confirmou ter recebido um santinho do candidato, acompanhado de um vale-compras, mas disse que
quem lhe fez a entrega foi indivíduo desconhecido, e não o próprio candidato.
Daí que não se comprovou a conduta criminosa, tal como descrita na denúncia quanto às imputações lançadas contra o réu Luciano Ramos.
No que se refere à ré Jane Pinto Andreola Oliboni, a imputação é de que teria prometido a entrega de vales às eleitoras Griselda Lemos dos
Santos e Eva de Oliveira, que os teriam recebido por interposta pessoa.
No caso, constata-se que a prova produzida sob o crivo judicial comprovou que houve a efetiva entrega de vale-rancho apenas à eleitora Eva,
porém não se desvendou sequer a identidade da pessoa que lhe fez tal entrega e, muito menos, restou apurada alguma vinculação com a
candidata Jane, a quem mencionou desconhecer, não se podendo, simplesmente, presumir tivesse ela prometido dar o que lhe fora entregue
por outrem ou conhecimento do fato, bem como de que com ele compactuasse.
A informante Eva, quando ouvida em juízo, limitou-se a confirmar ter recebido, juntamente com o “cheque-convênio”, um santinho da
candidata, de uma moça loira, cujo nome não soube revelar e cuja identidade não restou esclarecida nos autos, não havendo como
responsabilizar a ré pela promessa de dar vantagem à míngua de provas que demonstrem sua participação, ciência ou anuência à prática
ilícita, sob pena de se transmutar a responsabilidade penal subjetiva em objetiva.
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Griselda, por sua vez, que figura como corré no feito e também havia sido identificada nas dependências do supermercado na posse de um
desses vales, confirmou, na fase de investigações e no bojo da ação cível de mesma gênese, ter recebido vales que lhe foram prometidos dar
pela candidata Jane, todavia sem ressonância no processo criminal, já que se tornou revel e não foi interrogada judicialmente.
Assim, muito embora seja possível subentender que a entrega de vale-compras às vésperas da eleição, juntamente com um santinho dos
candidatos, indica a ocorrência do crime de corrupção eleitoral, por evidente a finalidade de obter o voto do eleitor, não é possível inculpar os
réus Jane e Luciano, baseando-se apenas na condição de beneficiários da conduta ilícita, sem demonstração cabal do seu agir e do seu liame
com o autor mediato da prática criminosa, que restou incógnito, cuja prova cabia à acusação e da qual não se desincumbiu a contento.
Se, por um lado, há nos autos prova de que “cheques-convênio” tenham, de fato, sido entregues a eleitores, por outro, não restou
minimamente esclarecida a origem do material que suporta a acusação, não tendo sido demonstrada, ainda, qualquer ação dos candidatos
Jane e Luciano que pudesse vinculá-los à conduta das pessoas não identificadas que fizeram a entrega dos vales.
Portanto, tendo em vista que o único elemento que liga os fatos a Jane e Luciano são os santinhos entregues juntamente com os vales,
ausente qualquer comprovação segura da participação direta ou indireta dos candidatos ou sua anuência na distribuição dos “chequesconvênio”, por interposta pessoa, impensável um juízo condenatório.
Ainda que a situação pareça um esquema de compra de votos, não há juízo de certeza suficiente para a procedência do pedido condenatório.
Destarte, eventual condenação seria aplicada com base em meros indícios e presunções, situação que não se mostra cabível frente ao direito
penal da culpabilidade, que exige a presença de provas concretas, não apenas da prática de corrupção eleitoral, como também do
envolvimento dos candidatos.
Por fim, relativamente às acusações debitadas às rés Griselda Lemos dos Santos (nono fato) e Angelita da Silva Borges (décimo segundo e
décimo terceiro), as quais teriam recebido vantagem econômica em troca de votos, verifica-se que a única prova incriminatória coletada ao
grampo dos autos foi produzida durante a fase investigativa, sem nenhuma ressonância na prova judicializada, não podendo ser considerada
isoladamente para fundamentar um decreto condenatório, sob pena de violação do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal e,
principalmente, dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que norteiam o processo penal.
Nessas circunstâncias, em que a prova produzida sob o crivo judicial foi precária, incapaz de inculpar os acusados por qualquer dos fatos
denunciados, impõe-se o decreto absolutório, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
Isso posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER os réus LUCIANO RAMOS, JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI, GRISELDA
LEMOS DOS SANTOS E ANGELITA DA SILVA BORGES, qualificados nos autos, das imputações que lhes foram feitas na denúncia, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Custas pelo Estado.
Fixo honorários ao defensor dativo nomeado, Dr. Fabrício da Costa Venâncio, que atuou na defesa das rés Griselda e Angelita, no valor de R$
805,24, com base na Resolução nº2014/00305 - CJF, de 7 de outubro de 2014.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
Vacaria, 29 de novembro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral

63ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2019 - 63 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-11.2019.6.21.0063
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Jaquirana
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA LEITE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (Adv. Juliano Almeida Grazziotin - OAB/RS 28580)
RESPONSÁVEL(S) : EVILÁSIO PEREIRA DOS SANTOS E ISMAEL ANDRIGO WEBER KARALESKI (Adv. Juliano Almeida Grazziotin - OAB/
RS 28580)
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018 em que o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de
Jaquirana/RS declarou ausência de movimentação de recursos financeiros. O Parecer Conclusivo (fl. 17) recomendou a aprovação das contas
com ressalvas, haja vista ter sido extemporânea a prestação de contas. O Ministério Público Eleitoral, por seu agente, opinou no mesmo
sentido (fl.18). Não há indícios de irregularidades, tampouco falhas das quais resulte dano ao erário ou tenham potencial para conduzir à
inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e regulamentares. Pelo exposto, julgo, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas com ressalvas as contas referentes ao exercício 2018 do partido supracitado, com fundamento no art. 46, inciso II da
Resolução n° 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se.
Bom Jesus, 02 de dezembro de 2019
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA LEITE
Juiz Eleitoral da 063ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 63 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-49.2019.6.21.0063
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Pedido de Aprovação de Contas
PROCEDÊNCIA: Jaquirana
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA LEITE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) WILLIAN PAIM PEREIRA-OAB 109070)
RESPONSÁVEL(S) : ROGÉRIO ALMEIDA DA SILVA E DAVIANE TURELLA PIRES (ADV(S) WILLIAN PAIM PEREIRA-OAB 109070)
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018 em que o partido Progressistas, PP de Jaquirana/RS
submeteu, em 06/05/2019, as contas para análise da Justiça Eleitoral. O Parecer Conclusivo (fl. 68) recomendou a aprovação das contas com
ressalvas, haja vista ter sido extemporânea a prestação de contas. O Ministério Público Eleitoral, por seu agente, opinou no mesmo sentido (fl.
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69). Não há indícios de irregularidades, tampouco falhas das quais resulte dano ao erário ou tenham potencial para conduzir à inobservância
da Constituição Federal ou à infração de normas legais e regulamentares.
Pelo exposto, julgo, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas referentes ao exercício 2018 do partido
supracitado, com fundamento no art. 46, inciso II da Resolução n° 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.Publique-se. Registre-se. Intimese.Após, arquive-se.
Bom Jesus, 02 de dezembro de 2019
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA LEITE
Juiz Eleitoral da 063ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-10.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES - 1º TURNO - 2º TURNO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) GIANA SAUSEN DE ALMEIDA-OAB 59816)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ VALMOR DA SILVA FRANÇA E ANA LUISA RIBAS (ADV(S) GIANA SAUSEN DE ALMEIDA-OAB 59816)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais – Eleições 2018, apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB do município de
Tupanciretã - RS, subscrita pelos responsáveis Luiz Valmor da Silva França e Ana Luisa Ribas, presidente e tesoureira, respectivamente.
O edital de nº 13/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 07/10/2019, edição nº 187, página 29 (fl. 53).
Em 11/10/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017 (fl. 55).
Expedido relatório conclusivo pela unidade técnica, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 69).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, os autos retornaram com parecer opinando pela aprovação das contas, forte no art. 77,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (fls. 73/73-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015):
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem 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, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Os
demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando suas peças devidamente assinadas.
Analisando os extratos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, contata-se a ausência de movimentação de recursos
financeiros e de doações estimáveis em dinheiro.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Diante da regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de Tupanciretã - RS, relativas às Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso I, da Res. TSE 23.553/2017.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-85.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES - 1º TURNO - 2º TURNO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jari
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
RESPONSÁVEL(S) : ERANDI HOHEMBERGER DE SOUZA E DOUGLAS JARDEL PLETSCH (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB
93895)
Vistos.
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, 03 de Dezembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 225, Página: 30

I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais – Eleições 2018, apresentada pelo Partido Progressista – PP do município de Jari - RS, subscrita
pelos responsáveis Erandi Hohemberger Souza e Douglas Jardel Pletsch, presidente e tesoureiro, respectivamente.
O edital de nº 06/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 29/04/2019, edição nº 75, páginas 34/35 (fl. 21).
Em 06/05/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017 (fl. 23).
Expedido relatório conclusivo pela unidade técnica, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 36).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, os autos retornaram com parecer opinando pela aprovação das contas, forte no art. 77,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (fls. 40/40-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015):
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem 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, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Os
demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando suas peças devidamente assinadas.
Analisando os extratos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, contata-se a ausência de movimentação de recursos
financeiros e de doações estimáveis em dinheiro.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Diante da regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Progressista - PP do município de Jari - RS, relativas às Eleições Gerais 2018, nos
termos do art. 77, inciso I, da Res. TSE 23.553/2017.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-03.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES - 1º TURNO - 2º TURNO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB 14450)
RESPONSÁVEL(S) : LUCAS BRUM VARONE E CONCEIÇÃO BEATRIZ MACHADO (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB
14450)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais – Eleições 2018, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de
Tupanciretã - RS, subscrita pelos responsáveis Lucas Brum Varone e Conceição Beatriz Machado, presidente e tesoureira, respectivamente.
O edital de nº 21/2018 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 23/11/2018, edição nº 213, página 29 (fl. 17).
Em 28/11/2018, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017 (fl. 18).
Expedido relatório conclusivo pela unidade técnica, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 38).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, os autos retornaram com parecer opinando pela aprovação das contas, forte no art. 77,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (fls. 42/42-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015):
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
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§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem 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, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Os
demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando suas peças devidamente assinadas.
Analisando os extratos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, contata-se a ausência de movimentação de recursos
financeiros e de doações estimáveis em dinheiro.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Diante da regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Tupanciretã - RS, relativas às
Eleições Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso I, da Res. TSE 23.553/2017.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-18.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB 14450)
RESPONSÁVEL(S) : MARIO CESAR PORTINHO VIANNA E LEOPOLDO PICH (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB 14450)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais – Eleições 2018, apresentada pelo Partido Social Democrático – PSD do município de Tupanciretã RS, subscrita pelos responsáveis Mário Cesar Portinho Vianna e Leopoldo Pich, presidente e tesoureiro, respectivamente.
O edital de nº 21/2018 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 23/11/2018, edição nº 213, página 29 (fl. 16).
Em 28/11/2018, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017 (fl. 17).
Expedido relatório conclusivo pela unidade técnica, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 43).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, os autos retornaram com parecer opinando pela aprovação das contas, forte no art. 77,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (fls. 47/47-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015):
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem 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, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Os
demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando suas peças devidamente assinadas.
Analisando os extratos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, contata-se a ausência de movimentação de recursos
financeiros e de doações estimáveis em dinheiro.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Diante da regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Social Democrático - PSD do município de Tupanciretã - RS, relativas às Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso I, da Res. TSE 23.553/2017.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 90/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-26.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LUIZ VIANA E PATRÍCIA SANTOS DE SOUZA (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
Vistos.
Diante da certidão da fl. 46, retifique-se a autuação, excluindo a parte Patricia Santos de Souza (2ª Tesoureira) e incluindo Plínio da Silva
Pereira Filho (1º Tesoureiro).
Suspenda-se o processo e intime-se, pessoalmente, Plínio da Silva Pereira Filho, para que regularize a representação processual no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de revelia, nos termos do art. 746, § 1º, da CNJE.
Diligências legais.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 91/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-90.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (PP) (ADV(S) DAYAN SOARES PEIXOTO-OAB 69472, FÁBIO DOS SANTOS SILVEIRA-OAB
36425 E WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI DALMÁS (ADV(S) DAYAN SOARES PEIXOTO-OAB 69472, FÁBIO DOS SANTOS SILVEIRA-OAB 36425 E
WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083), DAYAN SOARES PEIXOTO (ADV(S) FÁBIO DOS SANTOS SILVEIRA-OAB 36425 E
WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083)
Vistos.
Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Findo o prazo para alegações, dê-se vista dos autos ao MPE, pelo prazo de 3 (três) dias.
Após, façam os autos conclusos para sentença.
Diligências legais.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 92/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-53.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FABIANO SILVA DE MIRANDA E SILVIA DE OLIVEIRA SOUZA (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB
94464)
Vistos.
Não havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer emitido pela unidade técnica ou no parecer
oferecido pelo MPE, desnecessária abertura de prazo para oferecimento de defesa, nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Findo o prazo para alegações, dê-se vista dos autos ao MPE, pelo prazo de 3 (três) dias.
Após, façam os autos conclusos para sentença.
Diligências legais.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 93/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-82.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) PEDRO GELSON MACHADO SALLES-OAB 41534)
RESPONSÁVEL(S) : GUSTAVO SIMÕES LÍRIO E VERA LUCIA MARTINS MACHADO (ADV(S) PEDRO GELSON MACHADO SALLES-OAB
41534)
Vistos.
Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Findo o prazo para alegações, dê-se vista dos autos ao MPE, pelo prazo de 3 (três) dias.
Após, façam os autos conclusos para sentença.
Diligências legais.
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Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 94/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-60.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jari
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) RODRIGO BERWANGER MORO-OAB 82.490)
RESPONSÁVEL(S) : LUCÍDIO MOREIRA GOULART E ANALIA MARIA BRAZ CARLOTO (ADV(S) RODRIGO BERWANGER MORO-OAB
82.490)
Vistos.
Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Findo o prazo para alegações, dê-se vista dos autos ao MPE, pelo prazo de 3 (três) dias.
Após, façam os autos conclusos para sentença.
Diligências legais.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 95/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-08.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
RESPONSÁVEL(S) : CINANDA PERES CARVALHO E VILVY BALZAN (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
Vistos.
Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Findo o prazo para alegações, dê-se vista dos autos ao MPE, pelo prazo de 3 (três) dias.
Após, façam os autos conclusos para sentença.
Diligências legais.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 96/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-96.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES - 1º TURNO - 2º TURNO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB, JORGE LUIZ VIANA E PLINIO DA SILVA PEREIRA FILHO (ADV(S)
CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais – Eleições 2018, apresentada pelo Partido Comunista do Brasil – PCDOB do município de
Tupanciretã - RS, subscrita pelos responsáveis Jorge Luiz Viana e Plínio da Silva Pereira Filho, presidente e tesoureiro, respectivamente.
O edital de nº 13/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 07/10/2019, edição nº 187, página 17 (fl. 17).
Em 11/10/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017 (fl. 19).
Expedido relatório conclusivo pela unidade técnica, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 28).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, os autos retornaram com parecer opinando pela aprovação das contas, forte no art. 77,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (fls. 32/32-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015):
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem 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, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
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A prestação de contas foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Os
demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando suas peças devidamente assinadas.
Analisando os extratos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, contata-se a ausência de movimentação de recursos
financeiros e de doações estimáveis em dinheiro.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Diante da regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Comunista do Brasil - PCDOB do município de Tupanciretã - RS, relativas às Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso I, da Res. TSE 23.553/2017.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 97/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-32.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : HAMILTON BRUM LEÃES E LOREDI KAVIEZ DA ENCARNAÇÃO BOROWIEC (ADV(S) HAMILTON BRUM LEAES-OAB
29195)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais – Eleições 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de TupanciretãRS, subscrita pelos responsáveis Hamilton Brum Leães e Loredi Kaviez da Encarnação Borowiec, presidente e tesoureira, respectivamente.
O edital de nº 05/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 22/04/2019, edição nº 70, página 56 (fl. 42).
Em 26/04/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017 (fl. 43).
Expedido relatório conclusivo pela unidade técnica, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 65).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, os autos retornaram com parecer opinando pela aprovação das contas, forte no art. 77,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (fls. 69/69-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015):
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem 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, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Os
demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando suas peças devidamente assinadas.
Analisando os extratos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, contata-se a ausência de movimentação de recursos
financeiros e de doações estimáveis em dinheiro.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Diante da regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Tupanciretã-RS, relativas às Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso I, da Res. TSE 23.553/2017.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 98/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-92.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREÇÃO MUNICIPAL - 2018 - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
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PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DE TUPANCIRETÃ - PDT (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB
94464)
RESPONSÁVEL(S) : LENI BORGES MAZONI E CINANDA PERES CARVALHO (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais – Eleições 2018, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT do município de
Tupanciretã-RS, subscrita pelos responsáveis Leni Borges Mazoni e Cinanda Peres Carvalho, presidente e tesoureira, respectivamente.
O edital de nº 13/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 07/10/2019, edição nº 187, página 29 (fl. 15).
Em 11/10/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017 (fl. 36).
Expedido relatório conclusivo pela unidade técnica, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 48).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, os autos retornaram com parecer opinando pela aprovação das contas, forte no art. 77,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (fls. 52/52-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015):
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem 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, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Os
demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando suas peças devidamente assinadas.
Analisando os extratos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, contata-se a ausência de movimentação de recursos
financeiros e de doações estimáveis em dinheiro.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Diante da regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Tupanciretã - RS, relativas às Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso I, da Res. TSE 23.553/2017.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-77.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) GLÊNIO LIMA OLIVEIRA-OAB 30095)
RESPONSÁVEL(S) : EVALDO JUAREZ DA SILVA FREITAS E ELIO GASTALDO (ADV(S) GLÊNIO LIMA OLIVEIRA-OAB 30095)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais – Eleições 2018, apresentada pelo Democratas – DEM do município de Tupanciretã - RS, subscrita
pelos responsáveis Evaldo Juarez da Silva Freitas e Elio Gastaldo, presidente e tesoureiro, respectivamente.
O edital de nº 05/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 22/04/2019, edição nº 70, página 56 (fl. 43).
Em 26/04/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017 (fl. 44).
Expedido relatório conclusivo pela unidade técnica, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 60).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, os autos retornaram com parecer opinando pela aprovação das contas, forte no art. 77,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (fls. 64/64-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015):
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
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III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem 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, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Os
demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando suas peças devidamente assinadas.
Analisando os extratos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, contata-se a ausência de movimentação de recursos
financeiros e de doações estimáveis em dinheiro.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Diante da regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas do Democratas - DEM do município de Tupanciretã-RS, relativas às Eleições Gerais 2018, nos
termos do art. 77, inciso I, da Res. TSE 23.553/2017.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 02 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 33-50.2019.6.21.0092
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Fé Pública Eleitoral - Falsidade Ideológica - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : CLÁUDIO LUIZ ÁVILA E LUIZ AUGUSTO MENDES (ADV(S) HENRIQUE DE MELLO KARAM-OAB 57591 E LUIZ CEZAR
GONÇALVES VILELA-OAB 65726)
Vistos.
Antes da designação de audiência de instrução e julgamento, entendo que deve ser dado vista dos autos ao Ministério Público para análise se
é caso de aditamento da peça inicial em razão da existência de crime único. Em caso positivo, deverá ser verificado se presentes os requisitos
obejtivos para oferecimento da suspensão condicional do processo, com fulcro no art. 89 da Lei 9099/95.
Diligências legais.
Arroio Grande, 02 de dezembro de 2019
VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
Juíza Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 148/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 296-87.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - PARTIDO POLÍTICO
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) LUIZ GONZAGA SALVADÉ BARBOSA-OAB 49901)
Vistos e examinados os autos.
Observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil - CPC, requisitei à autoridade supervisora do sistema financeiro nacional ordem
de indisponibilidade, por meio do Sistema Bacen-Jud, até o limite do valor indicado pelo exequente (R$ 5.389,40).
Considerando a inexistência de saldo positivo em conta bancária, restou prejudicado o bloqueio e a referida indisponibilidade de valores.
Dessa forma, intime-se a parte exequente (Advocacia-Geral da União) acerca das pesquisas que seguem para, no prazo de 15 (quinze) dias,
requerer o que entender de direito.
Diligências legais.
Arroio Grande, 02 de dezembro de 2019
VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
Juíza Eleitoral da 092ª ZE
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99ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019 - 99 ZE/RS
O Doutor TARCÍSIO ROSENDO PAIVA, Juiz Eleitoral da 99ª Zona de Nonoai-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER para conhecimento dos interessados, que no Cartório Eleitoral, situado na rua Rocha Loires, nº 510, em Nonoai-RS, encontra-se
disponível aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente aos exercícios de 2017 e 2018, do Diretório Partidário Municipal abaixo.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, referente aos exercícios de 2017e 2018, do seguinte partido
político:
- Movimento Democrático Trabalhista – MDB de Rio dos Índios, Responsáveis: Irineu Tremea – Presidente, Rosa Maria de Quadros Rissotto –
Tesoureira e Jorge Antônio da Rosa de Oliveira – Presidente.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Nonoai-RS, 02 de dezembro de 2019.
Eu, Renan Assis de Cesar, Analista Judiciário da 99ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 99ªZona.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 93/2019 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-88.2019.6.21.0099
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Trindade do Sul
JUIZ ELEITORAL: TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA - PTB (ADV(S) EDUARDO POMPEU DA SILVA-OAB 84765)
RESPONSÁVEL(S) : CLAIR JOSÉ DALMAS E JEANCLEI ARTUR WEIPPERT (ADV(S) EDUARDO POMPEU DA SILVA-OAB 84765),
MARCOS DA SILVA E ANTÔNIO LUIZ PEREIRA (ADV(S) EDUARDO POMPEU DA SILVA-OAB 84765B)
Vistos.
O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Trindade do Sul apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
relativa ao exercício de 2018, prevista no art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 12).
Foi publicado o Edital nº 10/2019 e o prazo para impugnação transcorreu "in albis" (fl. 23).
Após, nos termos dos incisos II e III do art. 45 da retromencionada Resolução, efetuou-se a juntada dos extratos bancários eletrônicos e a
certificação acerca de emissão de recibos eleitorais e de distribição ou repasse de verbas do Fundo Partidário (fls. 24/27).
O cartório eleitoral manifestou-se opinando pela regularidade das contas (fl. 28).
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio parecer, também, pela aprovação das contas (fl. 30).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada cumpre as exigências do art. 28, §3º, da Resolução TSE
n. 23.546/2017.
Da análise do feito, verificou-se que, no ano de 2018, não ocorreu movimentação bancária pelo partido e tampouco há registros de
recebimentos de repasses ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e de outros recursos oriundos dos diretórios estadual e nacional
deste órgão partidário.
Portanto, em virtude da inexistência de impugnação e da ausência movimentação financeira registrada em extratos bancários, bem como por
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, as contas do órgão partidário devem ser consideradas
prestadas e aprovadas.
Face ao exposto, JULGO APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de
Trindade do Sul, com fundamento no art. 45, inc. VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Nonoai, 29 de novembro de 2019
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 099ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 94/2019 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-58.2019.6.21.0099
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Três Palmeiras
JUIZ ELEITORAL: TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) MARCIO ANTONIO CARDOSO-OAB 32199)
RESPONSÁVEL(S) : ELCIO ALIEVI E VALDEMAR FREDERICO MUSCOPF (ADV(S) MARCIO ANTONIO CARDOSO-OAB 32199)
Vistos.
O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Três Palmeiras apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
relativa ao exercício de 2018, prevista no art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 11).
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Foi publicado o Edital nº 10/2019 e o prazo para impugnação transcorreu "in albis" (fl. 15).
Após, nos termos dos incisos II e III do art. 45 da retromencionada Resolução, efetuou-se a juntada dos extratos bancários eletrônicos e a
certificação acerca de emissão de recibos eleitorais e de distribição ou repasse de verbas do Fundo Partidário (fls. 16/19).
O cartório eleitoral manifestou-se opinando pela regularidade das contas (fl. 20).
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio parecer, também, pela aprovação das contas (fl. 22).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada cumpre as exigências do art. 28, §3º, da Resolução TSE
n. 23.546/2017.
Da análise do feito, verificou-se que, no ano de 2018, não ocorreu movimentação bancária pelo partido e tampouco há registros de
recebimentos de repasses ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e de outros recursos oriundos dos diretórios estadual e nacional
deste órgão partidário.
Portanto, em virtude da inexistência de impugnação e da ausência movimentação financeira registrada em extratos bancários, bem como por
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, as contas do órgão partidário devem ser consideradas
prestadas e aprovadas.
Face ao exposto, JULGO APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Três
Palmeiras, com fundamento no art. 45, inc. VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Nonoai, 29 de novembro de 2019
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 099ª ZE

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-28.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JOSÉ CONCEIÇÃO MARQUES DE LIMA-OAB 113534)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE LUIZ SCHAEFER E MOACIR CANISIO LUDWIG (ADV(S) JOSÉ CONCEIÇÃO MARQUES DE LIMA-OAB
113534)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – DE NOVA HARTZ, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação (fls. 08/09).
O parecer da unidade técnica da Justiça Eleitoral opinou pela desaprovação das contas prestadas (fl. 24).
Intimado, o PDT DE NOVA HARTZ não se manifestou sobre as irregularidades apontadas (fls. 32/34).
O MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela desaprovação das contas (fls. 37/38).
É O RELATÓRIO.
PASSO A DECIDIR.
Na forma do art. 37 da Lei nº 9.096, de 19.09.1995,
“Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo
atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais;
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
II – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - relatório financeiro, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados; (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - obrigatoriedade de ser conservada pelo partido, por prazo não inferior a cinco anos, a documentação comprobatória de suas prestações de
contas; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
V - obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com o
recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1o A fiscalização de que trata o caput tem 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, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2o Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de
Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 4º Para o exame das prestações de contas dos partidos políticos, o sistema de contabilidade deve gerar e disponibilizar os relatórios para
conhecimento da origem das receitas e das despesas. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados estritamente com base na legislação
eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de
valor. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 6º A Justiça Eleitoral não pode exigir dos partidos políticos apresentação de certidão ou documentos expedidos por outro órgão da
administração pública ou por entidade bancária e do sistema financeiro que mantêm convênio ou integração de sistemas eletrônicos que
realizam o envio direto de documentos para a própria Justiça Eleitoral.
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Exige a Lei, então, que o partido político preste contas em relação às despesas da campanha eleitoral, as quais devem refletir adequadamente
a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados.
E tal dever é regulamentado, atualmente, pela Resolução nº 23.553, de 18.12.2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
De acordo com esta Resolução, deve o partido observar as seguintes disposições para a prestação de contas:
“Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação
financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
I - o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas concorrentes no segundo turno.
(…)
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da
comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de
avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido político;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do período de realização, o valor total auferido, o
custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser apresentada quando houver
diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la;
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução; (Redação dada pela Resolução nº 23.575/2018)
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens e/ou materiais
permanentes, quando houver;
e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acompanhada dos documentos
previstos no § 3º do art. 35 desta resolução;
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos
provenientes de origem não identificada;
h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo, na hipótese de serem entregues nos tribunais eleitorais respectivos,
devem ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica, nos termos do art. 103 desta resolução.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo, na hipótese de serem entregues nos tribunais eleitorais respectivos,
devem ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob
pena de reapresentação: (Redação dada pela Resolução nº 23.575/2018)
I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia que torna os dados pesquisáveis; (Incluído pela Resolução nº
23.575/2018)
II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em pastas nominadas de forma a identificar as alíneas do inciso II do
caput deste artigo a que se referem
Isto é, estabelece a Resolução o prazo em que deve ser apresentada a prestação de contas – 30º dia posterior às eleições, e, em caso de
segundo turno, em até 20 dias da sua realização, exclusivamente para candidatos e partidos que disputarem este pleito.
Ainda, define o art. 56 a forma e os requisitos que devem ser observados pelos partidos para a prestação de contas.
No caso dos autos, o parecer da Unidade Técnica apontou a existência das seguintes irregularidades:
a) a prestação de contas foi entregue em 03.10.2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput, e § 1º, da Resolução nº 23.533/2017 (fl. 24); e
b) não houve abertura de conta e consequente exibição do extrato de contas bancárias destinadas à movimentação de “Outros Recursos”, em
desacordo com o art. 10 e o art. 56, II, “a” da Resolução nº 23.553/2017, impossibilitando a análise da movimentação financeira da campanha
eleitoral (fl. 24-verso).
Intimado para manifestar-se sobre tais apontamentos, o Partido manteve-se silente (fls. 32/34).
Quanto à intempestividade apontada, esta não seria apta, por si só, a gerar a desaprovação de contas.
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Todavia, é obrigação do Partido Político a abertura de conta bancária específica, nos termos do art. 10, de seguinte redação:
“Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários
deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os extratos bancários em sua
integralidade.”
A ausência de abertura de conta, e consequente exibição de extrato de contas bancárias destinadas à movimentação de “Outros Recursos”, de
fato impossibilita a análise da regularidade das contas prestadas.
Note-se que, de acordo com o art. 20, as doações realizadas por pessoas físicas e contribuições de filiados recebidas pelos partidos políticos
em anos anteriores ao da eleição devem ser creditadas na conta bancária destinada à movimentação financeira de “Outros Recursos”, in
verbis:
“Art. 20. As doações realizadas por pessoas físicas ou as contribuições de filiados recebidas pelos partidos políticos em anos anteriores ao da
eleição para sua manutenção ordinária, creditadas na conta bancária destinada à movimentação financeira de "Outros Recursos", prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos, podem ser aplicadas nas campanhas eleitorais, desde que
observados os seguintes requisitos cumulativos:”
Cumpre, então, examinar a consequência destas irregularidades.
De acordo com o art. 77 da Resolução nº 23.533/2017,
“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):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
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;
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 56; ou
c) o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação declarada na
prestação de contas.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não atendimento das diligências determinadas não
enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do instrumento de mandato para constituição de advogado
para a prestação de contas, hipótese em que estas devem ser julgadas não prestadas.
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das
contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou desaprovação.
§ 4º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997,
art. 25).
§ 5º Na hipótese de infração às normas legais, os dirigentes partidários poderão ser responsabilizados pessoalmente, em processos
específicos a serem instaurados nos foros competentes.
§ 6º A sanção prevista no § 4º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do
partido político ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do
desconto no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a
prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação.
§ 7º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a
que se refere o § 6º será suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).
§ 8º As sanções previstas no § 6º não são aplicáveis no caso de desaprovação de prestação de contas de candidato, salvo quando ficar
comprovada a efetiva participação do partido político nas infrações que acarretarem a rejeição das contas e, nessa hipótese, tiver sido
assegurado o direito de defesa ao órgão partidário.
§ 9º As unidades técnicas devem registrar, no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), a decisão que determinar a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se
refere o § 6º.”
Como se lê da Resolução, a ausência de documentos e informações do art. 56, como regra, gera, como consequência, o julgamento de não
prestação de contas, salvo se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
E, se a ausência for relevante e compromete a regularidade das contas, estas devem ser desaprovadas, salvo se as falhas não lhe
comprometam a regularidade, hipótese em que cabe o julgamento de aprovação com ressalvas.
Pois bem.
A ausência de abertura de conta específica e a falta de exibição do extrato de contas bancárias destinadas à movimentação de “Outros
Recursos”, como bem apontado pelo parecer da Unidade Técnica, inviabilizou a análise da prestação de contas.
Trata-se, assim, de hipótese de falha que compromete a regularidade das contas prestadas.
Impõe-se, pois, a desaprovação das contas prestadas.
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E, no caso de desaprovação de contas prestadas pelo Partido, dispõe o art. 37 da Lei nº 9.096/95 da seguinte forma:
“Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades
encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos. (Parágrafo renumerado pela Lei nº 9.693, de 1998)
§ 2o A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o
registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis
partidários. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% (cinquenta
por cento) do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até 5 (cinco) anos de sua
apresentação, vedada a acumulação de sanções. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 3º-A. O cumprimento da sanção aplicada a órgão estadual, distrital ou municipal somente será efetivado a partir da data de juntada aos
autos do processo de prestação de contas do aviso de recebimento da citação ou intimação, encaminhada, por via postal, pelo Tribunal
Regional Eleitoral ou Juízo Eleitoral ao órgão partidário hierarquicamente superior. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 4o Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários caberá recurso para os Tribunais
Regionais Eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual deverá ser recebido com efeito suspensivo. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o As prestações de contas desaprovadas pelos Tribunais Regionais e pelo Tribunal Superior poderão ser revistas para fins de aplicação
proporcional da sanção aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos da prestação de contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
§ 7º.
§ 8º.
§ 9o O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre
do ano em que se realizarem as eleições.”
Isto é, desde a Lei nº 13.165/2015, a desaprovação das contas não gera a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário, mas sim a sanção
de devolução da importância apontada como irregular – o que não é o caso dos autos, pois não identificada nenhum valor tido por irregular.
Dispositivo
Ante o exposto, DESAPROVO AS CONTAS do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT DE NOVA HARTZ/RS, referente às eleições
de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Sapiranga, 28 de novembro de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
Juiz Eleitoral da 131ª ZE

173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 173 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 130-69.2017.6.21.0173
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 39, §5º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: VALERIA EUGENIA NEVES WILLHELM
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : GILBERTO RODRIGUES SILVEIRA (ADV(S) RENATO GOMES DE LIMA-OAB 73.142)
Visto.
I – RELATÓRIO:
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra GILBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas
sanções do artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, pela prática de arregimentação de eleitores e boca de urna, fato ocorrido em
12 de março de 2017, dia das eleições de Gravataí/RS.
Narra a exordial acusatória que “na ocasião, o denunciado foi flagrado nas proximidades da Escola Tuiuti, efetuando propaganda de boca de
urna e atos de arregimentação de eleitores. Orientado por agentes públicos a sair do local, o denunciado lá permaneceu, continuando a
praticar os mesmos atos”.
Oferecida transação penal, o réu não aceitou (fl. 20).
A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2017 (fl. 31).
Proposta a suspensão condicional do processo, o réu recusou o benefício (fl. 39).
Acostada Defesa Preliminar (fls. 41/42).
Realizada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 165/166 e CD fl. 180).
As alegações orais foram convertidas em memoriais escritos (fl. 165).
Atualizados os antecedentes do réu às fls. 162/163.
Em memoriais, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da ação penal, pugnando pela condenação do réu nas sanções
do artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97 (fls. 170/173).
A Defesa, por seu turno, pugnou pela improcedência da ação, por falta de elementos de prova aptos à condenação do acusado (fls. 183/186).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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II – FUNDAMENTAÇÃO:
Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: (…) II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de
boca de urna.
No mérito, a materialidade do delito restou comprovada pelo Termo Circunstanciado (fl. 06/07), pelo boletim de ocorrência nº
749058/2017/983010 (fls. 06/07) e pelas provas orais produzidas em Juízo.
A autoria, é certa na pessoa do acusado. Vejamos.
A prova oral colhida em juízo corrobora os termos da denúncia, pois as testemunhas Carolina Barth Loureiro, Promotora de Justiça, e a
Assessora desta, Evelyn Sofia de Oliveira, foram unânimes em afirmar que GILBERTO foi flagrado nas imediações da Escola Tuiuti,
abordando eleitores, fazendo boca de urna. Ambas referiram que pediram para que o réu se retirasse do local, e, em não o fazendo, foi-lhe
dada voz de prisão.
Os relatos uníssonos da Promotora de Justiça e da servidora do Ministério Público Estadual, ambas presentes no dia da lavratura do Termo
Circunstanciado, comprovam a materialidade e a autoria do delito.
Ademais, ambas narraram com convicção que ao realizarem a fiscalização na Escola Tuiuti, foram efetuadas diversas prisões em flagrante, por
criminosos que estavam fazendo boca de urna, durante as eleições, dentre estes, o réu GILBERTO.
Por tais razões, impõe-se a condenação do réu GILBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA pelo delito de que está sendo acusado.
III – DISPOSITIVO:
Em face do exposto, CONDENO o réu GILBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA, como incurso nas sanções do 39, § 5º, inciso II, da Lei nº
9.504/97.
Aplicação da pena:
O réu não possui antecedentes criminais, como demonstram as certidões judiciais da fl. 162. Não há elementos concretos nos autos para
valorar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstância e consequências são inerentes ao tipo penal em apreço, razão
pela qual deixo de valorá-los. Não há falar em comportamento da vítima.
Assim, examinadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, as quais não são negativas, verifico baixa a culpabilidade
do agente, o que demonstra que possivelmente cometeu o delito para auferir um pequeno lucro na atividade (boca de urna e arregimentação
de eleitores), pois sequer há demonstração de que seja correligionário do partido, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis)
meses de detenção.
Não havendo circunstâncias agravantes nem atenuantes, bem como inexistentes causas de aumento ou diminuição a incidirem no caso,
mantenho a pena provisoriamente fixada em 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras moduladoras.
Considerando que o disposto no artigo 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, através de entidade sem fins lucrativos, a ser definida pelo Juízo da Execução, à razão
de uma hora de tarefa por dia de condenação, pelo mesmo prazo da pena cominada.
A pena de multa fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, no valor
unitário de 1/10 (um dez avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo o referido valor ser atualizado quando da execução,
levando em consideração, ainda, a parca condição econômica do ofendido, conforme indicam os elementos constantes nos autos.
Custas pelo condenado.
Transitada em julgado:
a) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF;
b) Forme-se o PEC definitivo; e
c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Após, arquive-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências legais.
Gravataí, 27 de novembro de 2019
Valeria Eugenia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral da 173ª ZE
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