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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 221/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão também julgados os seguintes processos:
Sessão de 08.11.2018 (quinta-feira, às 17:00 horas):
Relator: Luciano André Losekann 1) Proc. Classe INQ N. 4753 - Inquérito - Notícia Crime - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude - Uso de
Bem e/Ou Serviço Público Com Finalidade Eleitoral - Falsidade Ideológica Eleitoral - Pedido de Declinação de Competência. Procedência:
Santiago. Requerente(s): Ministério Público Eleitoral.
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 2) Proc. Classe RE N. 812 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de
Exercício Financeiro - Exercício 2016 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Nova Esperança do Sul. Recorrente(s): Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Nova Esperança do Sul (Adv(s) Eveline Fabero Fontoura-OAB OAB/RS 72.511). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral.
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 3) Proc. Classe RC N. 1927 - Recurso Criminal - Crime Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Tranferência
de Domicílio Eleitoral - Inscrição Fraudulenta - Pedido de Condenação Criminal. Procedência: São Nicolau. Recorrente(s): Ministério Público
Eleitoral. Recorrido(s): Benone de Oliveira Dias (Adv(s) Viviane Paveglio Costa-OAB OAB/RS 35.776).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 31.10.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha Diretor-Geral.
PROCESSO 0600490-52.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600490-52.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Vacaria
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE VACARIA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA DAIANE
RODRIGUES - RS95204
Polo Passivo: REQUERIDO: ROMOALDO MICHELON
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 08/11/2018, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 30 de outubro de 2018. (a) Antônio Augusto Portinho da
Cunha - Diretor-Geral.
PAUTA N. 219/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 07.11.2018 (quarta-feira, às 17:00 horas):
Relator: Luciano André Losekann 1) Proc. Classe RE N. 5170 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de
Partido Político - Exercício 2015 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Frederico Westphalen. Recorrente(s): Partido da Social
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Democracia Brasileira - PSDB de Frederico Westphalen e Diogo Ortigara Girardi (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723,
Denise Christmann Donin-OAB OAB/RS 90.667, Diogo Ortigara Girardi-OAB OAB/RS 65.128, Everson Alves dos Santos-OAB OAB/RS
104.318, Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799 e Vanessa Pavan-OAB OAB/RS 103.911). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: João Batista Pinto Silveira 2) Embargos de Declaração - Proc. Classe RE N. 2980 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Exercício 2015 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Caxias do Sul.
Embargante(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT de Caxias do Sul (Adv(s) Pablo Georges Demoliner-OAB OAB/RS 86.097).
Embargado(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 31.10.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha Diretor-Geral.
PAUTA N. 220/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será também julgado o seguinte processo:
Sessão de 07.11.2018 (quarta-feira, às 17:00 horas):
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 1) Proc. Classe INQ N. 121 - Inquérito - Cargo - Prefeito - Art.350 do Código Eleitoral Pedido de Arquivamento - Pedido de Declinação de Competência. Procedência: Rio Grande. Investigado(s): Alexandre Duarte Lindenmeyer Prefeito de Rio Grande-RS (Adv(s) Agda Meneguzzo-OAB OAB/RS 74.745, Alan Silva da Costa-OAB OAB/RS 107.263, Alexandre Mayer
Cesar-OAB OAB/RS 66.781, Cíntia Schmidt-OAB OAB/RS 97.669, Fabiano Machado da Rosa-OAB OAB/RS 61.271 e Paulo Roberto Petri da
Silva-OAB OAB/RS 57.360), Cinelande Borges Caminha, Elvis do Espirito Santo Xavier e Elson Luiz Martins da Silva. Requerente(s): Ministério
Público Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 31.10.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha Diretor-Geral.

Despachos
PROCESSO 0603385-83.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603385-83.2018.6.21.0000 - Viamão - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: EVANDRO COSTA DA SILVA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIA SAAR GEMIGNANI - RS110988
REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE VIAMAO/RS, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB
Vistos, etc.
DETERMINO a CITAÇÃO das partes requeridas, para, querendo, responderem à ação no prazo de até cinco (5) dias, sob pena de revelia,
conforme prevê o art. 4º da Resolução TSE n. 22.610/07.
Para tanto, expeça-se:
a) Carta AR para promover a citação do Órgão de Direção Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do RS; e
b) Carta de Ordem, via e-mail, ao Juiz Eleitoral da Zona Distribuidora de Viamão - 59ª Zona, para promover a citaçãodo Órgão de Direção
Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB daquele município, neste Estado, solicitando-se que o cumprimento ocorra com a
brevidade necessária, tendo em vista a preferência de tramitação disposta no artigo 12 da Resolução TSE n. 22.610/07.
Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Diligências legais.
Em 30 de outubro de 2018.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI,
Relatora.
PROCESSO CLASSE: PC N. 65-84.2012.6.21.0000 PROTOCOLO: 143782012
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2011 - EXECUÇÃO DE JULGADO Executado(s): PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) Bruna Santos da Costa OAB/RS 107.863 e João Lúcio da Costa OAB/RS 63.654) Exeqüente(s): UNIÃO
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO Vistos, etc. Determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens do executado, o oficial
de justiça lavrou o auto de arrolamento à fl. 948, em atenção ao art. 836, § 1º, do CPC. Conferida vista do resultado da diligência (fl. 988), a
União requereu a penhora e alienação dos bens arrolados e a nomeação, como depositário, do presidente do partido GILBERTO JOSÉ SPIER
VARGAS. É o relatório. Decido. Ainda que insuficientes para a satisfação integral da execução, os bens localizados não estão protegidos pelo
instituto da impenhorabilidade, de modo que, como providência necessária ao início dos atos expropriatórios, deve o oficial de justiça proceder
à penhora e à avaliação dos bens relacionados no auto à fl. 948. Além disso, o pedido de nomeação da parte executada como depositária
encontra amparo em texto expresso da lei (art. 840, § 2°, do CPC). Dessa forma, defiro os pedidos para o fim de: a) determinar a expedição de
mandado de penhora, avaliação e intimação (CPC, art. 523, § 3º, c/c 525, § 6°) dos bens penhoráveis arrolados no auto da fl. 948; b) nomear
como fiel depositário dos bens GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS, presidente do partido, até eventual alienação judicial (art. 730, CPC),
devendo ser realizada a sua intimação pessoal com a advertência da previsão disposta no art. 161 do CPC: "O depositário ou o administrador
responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o
que legitimamente despendeu no exercício do encargo" . Na hipótese de retornarem os autos sem realização da avaliação ora determinada,
devolvam-se imediatamente ao oficial atuante para o integral cumprimento do mandado, sem necessidade de novo despacho. Autorizo os
servidores da ASTED a firmarem, de ordem, os atos necessários ao cumprimento desta decisão. Publique-se. Porto Alegre, 30 de outubro de
2018. Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes, Relator.
PROCESSO CLASSE: INQ N. 1-21.2016.6.21.0037 PROTOCOLO: 24992016
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: RIO GRANDE ZONA: 37ª
ESPÉCIE: INQUÉRITO - CARGO - PREFEITO - ART.350 DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - PEDIDO DE
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Investigado(s): ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER - Prefeito de Rio Grande-RS (Adv(s) Agda Meneguzzo OAB/RS 74.745, Alan Silva da
Costa OAB/RS 107.263, Alexandre Mayer Cesar OAB/RS 66.781, Cíntia Schmidt OAB/RS 97.669, Fabiano Machado da Rosa OAB/RS 61.271
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e Paulo Roberto Petri da Silva OAB/RS 57.360), CINELANDE BORGES CAMINHA, ELVIS DO ESPIRITO SANTO XAVIER e ELSON LUIZ
MARTINS DA SILVA
Requerente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
De ordem do Relator, retire-se o feito da pauta de 31.10.2018 e inclua-se para julgamento em 7.11.2018.
Caso apresentados memoriais no prazo do § 4° do art. 58 do Regimento Interno do TRE-RS, juntem-se aos autos e abra-se nova conclusão.
Publique-se.
Em 30 de outubro de 2018.
Daiane Mello Piccoli,
Assessora Técnica.

Edital
EDITAL N. 99/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 30.10.2018 os seguintes processos:
Relator: Luciano André Losekann 1) Proc. Classe RE N. 1539 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de
Partido Político - Exercício 2016 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: São Francisco de Assis. Recorrente(s): João Inácio
Machado Paz (Adv(s) Gaspar Gonçalves Paines-OAB OAB/RS 7.557 e João Inácio Machado Paz-OAB OAB/RS 34.041). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, para aprovar com ressalvas as contas, determinando o
recolhimento do valor de R$ 738,00 ao Tesouro Nacional, e afastando as penalidades de multa e de suspensão das quotas do Fundo
Partidário.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
DESAPROVAÇÃO. IMPROPRIEDADES FORMAIS SUPERADAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DE FONTES
VEDADAS. QUANTIA INEXPRESSIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Exibição extemporânea das contas. Em que pese à apresentação das contas à Justiça
Eleitoral dezessete dias após o prazo previsto no art. 28 da Resolução TSE n. 23.464/15, o descumprimento do comando legal não prejudica a
confiabilidade da documentação contábil. Falha de natureza formal, a qual não impede a efetiva fiscalização da movimentação financeira
ocorrida. 2. Inobservância da ordem cronológica e numérica dos recibos de doação. A Resolução TSE n. 23.464/15 prevê apenas a
necessidade de numeração, por partido político, em ordem sequencial. Uma vez cumprida a exigência legal, a referida inobservância torna-se
mera impropriedade formal. 3. Recebimento de recursos de fontes vedadas, consistentes em doações realizadas por autoridades públicas,
infringindo a vedação disposta no art. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95, com redação anterior à Lei n. 13.488/17, e regulamentada no art. 12, inc. IV
e § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. Falha que representa 4,15% do arrecadado pelo partido no exercício financeiro em análise. 4.
Aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, para conduzir à aprovação das contas com ressalvas, afastando-se, por
conseguinte, as penalidades de suspensão de quotas do Fundo Partidário e da multa prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.464/15.
Recolhimento da verba irregular ao Tesouro Nacional, consoante dispõe o art. 14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, independentemente
do juízo de mérito sobre as contas. 5. Provimento parcial.
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 2) Proc. Classe RE N. 1783 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político de Exercício Financeiro - Exercício 2015 - Não Apresentação das Contas. Procedência: Coronel Pilar. Recorrente(s): Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB de Coronel Pilar (Adv(s) Felipe Tedesco Orlandi-OAB OAB/RS 95.999). Recorrido(s): Justiça Eletoral. Decisão: “Por
unanimidade, não conheceram do recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2015. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. O apelo é intempestivo, porquanto interposto após o prazo de três dias,
contados da publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do disposto no art. 52, §1º, da Resolução TSE n.
23.546/17. Não conhecimento.
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 3) Proc. Classe RE N. 4061 - Recurso Eleitoral - Agravo de Instrumento - Desbloqueio de
Valores - Pedido de Concessão de Liminar. Procedência: D/C. Agravante(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Porto Alegre (Adv(s)
Julyana Vaz Pinto-OAB OAB/RS 80.238 e Romeu Vaz Pinto Neto-OAB OAB/RS 111.004). Agravado(s): Procuradoria da Fazenda Nacional.
Decisão: “Por unanimidade, deram provimento ao agravo de instrumento, a fim de tornar definitiva a decisão liminar e determinar o desbloqueio
dos valores ainda constritos.”. Ementa: RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL.
LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. QUANTIAS
REMANESCENTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ADIMPLÊNCIA DA PRIMEIRA PARCELA NA MESMA DATA DO PROTOCOLO DA
ORDEM DE BLOQUEIO. PROVIMENTO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA OBJETO DA CONSTRIÇÃO. 1. Demonstrado que uma parte do valor
bloqueado constitui recurso oriundo do Fundo Partidário, depositado em conta bancária exclusiva para movimentação de verba dessa
natureza. Confirmada decisão liminar que determinou o desbloqueio da quantia, haja vista a sua impenhorabilidade, conforme o disposto no
art. 833, inc. XI, do Código de Processo Civil. 2. Acolhido o pedido de liberação do montante remanescente. Efetuado parcelamento da íntegra
do débito correspondente à execução fiscal pelo devedor solidário do partido. A formalização do parcelamento fica condicionada ao prévio
pagamento da primeira prestação, nos termos do art. 11 da Lei n. 10.522-02. O ato de protocolo da ordem de bloqueio via BacenJud não
completa o ciclo de validade da penhora. Na data do efetivo bloqueio dos valores e da perfectibilização da penhora, a exigibilidade do crédito já
estava suspensa, pois já adimplida a primeira parcela, circunstância que enseja a liberação integral da quantia bloqueada. 3. Provimento.
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 4) Proc. Classe RE N. 61730 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato - Cargo Vereador - Aprovação das Contas Com Ressalva. Procedência: Vacaria. Recorrente(s): Romoaldo Michelon (Adv(s) Felipe Scopel de LimaOAB OAB/RS 59.958). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÕES 2016. DOCUMENTAÇÃO INTEMPESTIVA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPROVIMENTO. Entrega intempestiva de documentação para comprovar a origem de depósito em espécie na conta de
campanha. Incidência do art. 68, inc. II, da Resolução TSE n. 23.463/15, segundo o qual há aprovação com ressalvas quando verificadas
falhas que não comprometam a regularidade das contas. Provimento negado.
Relator: Gerson Fischmann 5) Proc. Classe INQ N. 34869 - Notícia Crime - Crime Eleitoral - Calúnia e Difamação Eleitorais - Declinação de
Competência. Procedência: Palmeira das Missões. Noticiado(s): Clodoaldo Bueno dos Santos, Mengalvio dos Santos e Paulo Cesar da Silva.
Noticiante(s): Eduardo Russomano Freire. Decisão: “Por unanimidade, acolheram a promoção ministerial e declinaram da competência ao juízo
da 32ª Zona Eleitoral.”. Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE INJÚRIA. ART. 326 DO CÓDIGO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. INVESTIGADO. CANDIDATO A PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO CARGO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 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. No caso, investigação por suposta prática do crime de injúria eleitoral contra desafetos políticos, em via
pública, durante a campanha eleitoral de 2016, época em que o investigado detinha apenas a condição de candidato ao cargo de prefeito, sem
qualquer relação com o exercício do mandato. Acolhimento da promoção ministerial. Declinada competência ao juízo de origem. Declínio da
competência. Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 31.10.2018. (a) Antônio Augusto Portinho
da Cunha, Diretor-Geral.
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ZONAS ELEITORAIS

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 182/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 60-07.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - 2012 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
CANDIDATO(S) : JAQUELINE FRONER CEZAR (ADV(S) DEBORA MUNEROLI PIVA-OAB 101253, GIOVANA CECCONELLO-OAB 70453 E
INARA PEDROTTI SANINI-OAB 96940)
Vistos.
Trata-se de petição, protocolada pela Sra. Jaqueline Froner Cezar, requerendo a esse juízo, que seja recebida a prestação de contas,
referente ao pleito eleitoral 2012, no qual se candidatou ao cargo de vereador, nos termos ao art. 51, IV, da Resolução TSE. n 23376/2012.
Requer ainda que seja promovida a regularização da sua situação cadastral perante a Justiça Eleitoral e fornecida a respectiva certidão de
quitação eleitoral.
As prestações de contas eleitorais, referentes ao pleito supracitado, são regidas pela Resolução TSE n. 23.376/2012 que, no §7º do art. 35,
prevê a obrigatoriedade de todos os envolvidos no pleito eleitoral prestarem contas, diante desta justiça especializada, mesmo que não tenham
movimentado recursos financeiros no período de campanha.
A referida resolução prevê em seu art. 53, I que a não prestação impõe ao candidato inadimplente a impossibilidade de obter certidão de
quitação eleitoral pelo período em que perdurar a omissão, entretanto, o art. 51, IV, §2º, do referido dispositivo legal, determina que uma
vez julgadas como não prestadas, mas apresentadas posteriormente, as contas não serão objeto de um novo julgamento devendo apenas
serem consideradas para fins de divulgação e regularização do cadastro eleitoral da parte prestadora.
Compulsando os autos, verifico que a petição supramencionada, veio acompanhada dos documentos, previstos no art. 40 da já mencionada
resolução, de modo que, entendo como sanada a omissão das contas eleitorais da requerente.
Isso posto, acolho a presente petição no sentido de considerar a prestação de contas da parte para os fins previstos no art. 51, § 2º da
Resolução 23.376/2012 e determino que seja anotado o código de ASE 272-2 (Apresentação das contas-extemporânea) no histórico da
eleitora Jaqueline Froner Cezar, tão logo seja reaberto o cadastro eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o lançamento do respectivo código de ASE no cadastro da eleitora, arquive-se.
Carazinho, 22 de outubro de 2018
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 183/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 59-22.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
CANDIDATO(S) : JAQUELINE FRONER CEZAR (ADV(S) DEBORA MUNEROLI PIVA-OAB 101253, GIOVANA CECCONELLO-OAB 70453 E
INARA PEDROTTI SANINI-OAB 96940)
Vistos.
Trata-se de petição, acompanhada de documentos, apresentada pela Sra. Jaqueline Froner Cezar, requerendo que seja recebido por esse
juízo a prestação de contas, referente ao pleito eleitoral 2016, em que se candidatou ao cargo de vereador, a fim de que sejam analisadas e
consideradas prestadas.
Requer ainda que seja levantada a situação de inadimplência da parte e fornecida a certidão de quitação eleitoral.
O art. 73 da resolução 23.463/2015 prevê, em seu § 2º, V, que o requerimento de regularização das contas deve observar o rito previsto na
supracitada resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber, afim de que sejam verificadas eventuais irregularidades
que possam existir.
Isso posto, recebo a presente prestação de contas que deve ser analisada conforme o previsto no dispositivo legal supracitado.
Carazinho, 22 de outubro de 2018
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE

16ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2018 - 16 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-96.2018.6.21.0016
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: DARLAN ÉLIS DE BORBA E ROCHA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MAURÍCIO RUGERI GRAZZIOTIN-OAB 30103)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO FERNANDO PÉRICO, MILTON LUIZ BALBINOT E ARI ANTÔNIO DALLEGRAVE (ADV(S) MAURÍCIO RUGERI
GRAZZIOTIN-OAB 30103)
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Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Caxias do Sul-RS, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Publicado o Edital n. 19/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, encaminhou-se cópia do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 62). Transcorreu in albis o prazo de publicação do edital e de
impugnação das contas.
O Relatório Preliminar de Exame (fls. 118/124) apontou impropriedades e diligências a serem realizadas. O juízo acolheu o exame (fl. 125),
determinando a intimação do partido acerca do parecer técnico.
O Partido se manifestou às fls 127 a 135 e juntou os documentos de fls. 136 a 161.
A unidade técnica apresentou Parecer Conclusivo (fls. 162/165), considerando sanada uma parte das irregularidades apontadas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fls. 167/168).
Em face da irregularidade apontada no parecer conclusivo, foi determinada a intimação do partido e responsáveis para defesa e requerer a
produção de provas (fl. 170).
O Partido se manifestou (fls. 171/178).
Abriu-se vista às partes para apresentação de alegações finais (fl. 179).
A agremiação reiterou os termos da manifestação anterior (fl. 180).
Deu-se vista ao Ministério Público Eleitoral, que ratificou o parecer anterior (fl. 181).
É o relatório.
DECIDO.
Não há preliminares a serem analisadas.
No MÉRITO, a unidade técnica observou a percepção pelo partido de quantia oriunda de fonte vedada no valor de R$ 4.480,00 (quatro mil,
quatrocentos e oitenta reais). O partido, no relatório "demonstrativo de contribuições recebidas" (fls. 25/48) declarou ter recebido doações de
Paulo Renato Marques Cancian, Chefe da Assessoria de Comunicação Social na Câmara Municipal de Caxias do Sul, e de Rafael Brehm
Toigo, Diretor-Geral do mesmo Órgão, ambos ocupantes de cargos demissíveis ad nutum.
Em sua defesa (fls. 127/135), o partido sustenta que as doações realizadas estariam amparadas pela nova redação do art. 31 da Lei
9.096/1995. Com a inclusão do inciso V, pela Lei 13.488/2017, defende que autoridades públicas filiadas a partidos políticos teriam recebido
permissão para doar.
Todavia, as teses defensivas do partido não merecem acolhida, assistindo razão ao setor técnico em relação ao apontamento de irregularidade
no valor de R$ 4.480,00.
Conforme já explicitado pela análise técnica, quanto à regulamentação legal da matéria e a suscitada alteração legislativa, faz-se necessário o
exame da aplicação da lei eleitoral no tempo.
Nesse sentido, a redação o art. 31 da Lei 9.096/1995, que vigorava até 05 de outubro de 2017, no inciso II, vedava as doações e contribuições
realizadas por “autoridade”, independentemente de filiação partidária. Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.464/2015, regulando o Título III da
Lei nº 9.096/1995, nessa matéria específica das fontes vedadas, conceitua e proíbe toda e qualquer autoridade pública de franquear créditos
financeiros aos partidos, independentemente de existir, ou não, filiação partidária, o que vem mencionado EXPRESSAMENTE no seu art. 12,
inciso XII c/c § 2º.
A edição de nova Resolução sobre prestação de contas partidária, a Resolução TSE nº 23.546/2017 (com vigência a partir de 01/01/2018),
bem como a inclusão do inciso V no art. 31 da Lei nº 9.096/1995, em 06/10/2017, não alteram as regras de direito material (pertinentes ao
mérito) aplicáveis às operações realizadas nas prestações de contas em datas anteriores às modificações legislativas.
As disposições transitórias da Resolução nº 23.546 de 2017 referem que as alterações sobre a matéria “irregularidades” devem ser aplicadas
somente no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE, o que significa dizer que autoridades públicas filiadas a partidos
somente estariam autorizadas a doar aos partidos políticos a partir do EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. Vejamos:
Art. 65.
(…)
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das irregularidades e impropriedades constantes das prestações de
contas somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido
contrário. (grifo nosso)
Logo, a nova legislação sobre prestação de contas (Resolução TSE nº 23.546/2017) e as inovações legislativas incluídas na Lei nº 9.099/1995
pela Lei 13.488/2017, no que dizem respeito à análise de impropriedades e irregularidades, não retroagem para abrandar e/ou remitir as
violações cometidas na vigência da legislação anterior.
Quanto ao período de aplicação desta alteração trazida pela Lei n. 13.488/17, já existe decisão do TRE-RS, no RE 19-65.2015.6.21.0073, de
Relatoria do DR. SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, julgado em 13/12/2017:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2014. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE FONTES
VEDADAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PERMITIDA A CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PARIDADE DE ARMAS NO
PROCESSO ELEITORAL. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE IRREGULARIDADE DA DOAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
Constituem recursos oriundos de fontes vedadas as doações a partidos políticos realizadas por titulares de cargos demissíveis ad nutum da
administração direta ou indireta que detenham condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia.
A Lei n. 13.488/17, publicada em 06.10.17, alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos -, excluindo a vedação
de doação de pessoa física que exerça função ou cargo público, desde que filiada ao partido beneficiário do recurso. Inaplicabilidade ao caso
concreto. Posição jurisprudencial consolidada no sentido da incidência da legislação vigente à época dos fatos - tempus regit actum.
Prevalência do princípio da segurança jurídica e da paridade de armas no processo eleitoral. Manutenção do juízo de irregularidade das
contribuições advindas de cargos demissíveis ad nutum, ainda que os contribuintes sejam filiados à agremiação.
Na espécie, evidenciado o recebimento de recursos provenientes de chefe de benefícios, chefes de núcleo, chefes de departamento,
secretário adjunto, diretores e chefe de gabinete parlamentar. Todos os cargos em questão, por deterem a condição de liderança, de chefia e
direção, se enquadram no conceito de autoridade, sendo ilegítimas as contribuições. Irregularidade que atinge 38,19% das receitas do partido.
Mantida, assim, a desaprovação das contas. Recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional. (...)
Destaca-se a fundamentação trazida na página 09 do voto, na qual fica evidente o posicionamento do TRE-RS no sentido de aplicar as
inovações legislativas mencionadas apenas para o exercício financeiro de 2018 e seguintes:
(...)
Sobre a questão, entendo que, na linha dos precedentes do TSE que tratam da aplicação da lei no tempo frente a alterações na legislação que
rege as contas partidárias, o Tribunal assente a aplicação da Lei n. 13.488/17 somente para o exercício financeiro de 2018 e anos posteriores,
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a fim de que as contas do ano de 2017 dos partidos políticos não seja julgada com base em redações diferentes do art. 31 da Lei n. 9.096/95.
(grifo nosso)
Dessa forma, fixada a norma aplicável ao caso concreto, temos a definição trazida no art. 12, § 2º, da Res. TSE nº 23.464/2015, segundo a
qual doações ou contribuições realizadas por pessoas que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta são
enquadradas como originárias de “autoridades públicas”, sendo consideradas recursos provenientes de fontes vedadas.
De acordo com o art. 14, caput, c/c § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o recebimento direto ou indireto de recursos provenientes de
fontes vedadas sujeitará o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
sendo vedada a devolução ao doador originário.
Afastados, pois, os argumentos de defesa do partido, resta caracterizada a irregularidade de recebimento de recursos provenientes de fontes
vedadas no valor de R$ 4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais). O montante envolvido em irregularidades corresponde ao
percentual 5,70%, calculado pelo setor técnico levando em consideração o valor total de recursos financeiros arrecadados pelo partido em
2017.
Quanto às sanções previstas pela legislação em caso de desaprovação, o art. 47, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, em caso de recursos
oriundos de fontes vedadas, refere a suspensão de novas quotas do Fundo Partidário, a qual deverá ser aplicada de forma proporcional e
razoável pelo período de um a doze meses. Além disso, o art. 49 da mesma Resolução TSE prevê a devolução da importância apontada como
irregular, acrescida de multa de até 20%.
ISSO POSTO, julgo DESAPROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Caxias do Sul-RS referentes ao exercício
2017, com fulcro no art. 46, III, a, da Resolução TSE nº 23.464/2015. Ademais, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), nos termos do disposto no art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015, por meio de
GRU (Guia de Recolhimento à União).
Desde logo, fica o partido advertido de que deverá comprovar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, colacionando o respectivo
comprovante aos autos. Nos termos do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, determino a incidência de atualização monetária e
juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência dos fatos geradores até a data do efetivo recolhimento. Deve ser considerada como fato gerador a data
do depósito de cada recurso irregular na conta bancária do partido.
Quanto à suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, prevista no art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, considerando
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verificando o percentual envolvido, fixo a sanção em 4 (quatro) meses.
No que diz respeito à dosimetria da multa prevista no art. 49, analisando as circunstâncias fáticas dos autos, considerando-se que o percentual
do valor recebido irregularmente é baixo – 5,70% do total de recursos arrecadados – e que a agremiação já requereu a expedição da guia de
recolhimento para depósito dos valores apontados como irregulares, deixo de acrescer a multa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão, ressaltando a sanção de
suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário.
Ademais, não havendo comprovação nos autos de recolhimento dos valores determinados na decisão, nem requerimento de parcelamento,
intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos
valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Federais - Cadin (art. 60, I, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Após, arquive-se.
Caxias do Sul, 30 de outubro de 2018
DARLAN ÉLIS DE BORBA E ROCHA
Juiz Eleitoral da 016ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2018 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-13.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) LEÔNIDAS GARCEZ-OAB 14326)
RESPONSÁVEL(S) : MARCO ANTONIO RASSIER E JOSE FRANCISCO TEIXEIRA RAFFO (ADV(S) LEÔNIDAS GARCEZ-OAB 14326)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do Democratas - DEM, do município de Encruzilhada do Sul/RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza à fl. 09.
Publicado Edital no DEJERS decorreu seu prazo sem manifestação dos interessados (fls. 16/17).
Foi certificada a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e a ausência de emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 20).
A Análise Técnica manifestou-se favoravelmente à declaração apresentada, e o Ministério Público Eleitoral opinou pelo acolhimento da
conclusão da Análise Técnica pelos seus próprios fundamentos (fls. 22).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 diz:
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.
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Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do DEMOCRATAS - DEM, do
município de Encruzilhada do Sul-RS, referente ao exercício de 2017, com fulcro no art. 45, inc. VIII, alínea “a”, da Res. TSE n. 23.464/15,
considerando-se, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as presentes contas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 2018
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2018 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-95.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (ADV(S) MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES-OAB 30327)
RESPONSÁVEL(S) : MARA CRYSTINA BARRA CARDOSO (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482), JOSE ORION LEMOS NUNES
(ADV(S) MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES-OAB 30327)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do Partido da República -PR, do município de Encruzilhada do Sul/RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza à fl. 02.
Publicado Edital no DEJERS decorreu seu prazo sem manifestação dos interessados (fls. 14/15).
Foi certificada a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e a ausência de emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 17).
A Análise Técnica manifestou-se favoravelmente à declaração apresentada, e o Ministério Público Eleitoral opinou pelo acolhimento da
conclusão da Análise Técnica pelos seus próprios fundamentos (fls. 19).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 diz:
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.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO DA REPÚBLICA PR, do município de Encruzilhada do Sul-RS, referente ao exercício de 2017, com fulcro no art. 45, inc. VIII, alínea “a”, da Res. TSE n.
23.464/15, considerando-se, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as presentes contas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 2018
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2018 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-20.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Amaral Ferrador
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) BÁRBARA SCHWALM DA SILVA-OAB 96227)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE DARLEI COELHO MARTINS E GIORDANO DA GAMA CZARNECKI (ADV(S) BÁRBARA SCHWALM DA SILVAOAB 96227), JORGE JOAQUIM DA SILVA
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de
Amaral Ferrador/RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza à fl. 13.
Publicado Edital no DEJERS decorreu seu prazo sem manifestação dos interessados (fls. 23/24).
Foi certificada a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e a ausência de emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 25).
A Análise Técnica manifestou-se favoravelmente à declaração apresentada, e o Ministério Público Eleitoral opinou pelo acolhimento da
conclusão da Análise Técnica pelos seus próprios fundamentos (fls. 27).
Vieram os autos conclusos.
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É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 diz:
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.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do município de Amaral Ferrador-RS, referente ao exercício de 2017, com fulcro no art. 45, inc. VIII,
alínea “a”, da Res. TSE n. 23.464/15, considerando-se, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as presentes contas
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 2018
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2018 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-88.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE - REDE (ADV(S) JULIANA DE ALMEIDA ESTRAZULAS SALGUEIRO-OAB 102116)
RESPONSÁVEL(S) : NELSON PEIXOTO SILVEIRA E CLAUDIOMIR DA SILVEIRA CORREA (ADV(S) JULIANA DE ALMEIDA ESTRAZULAS
SALGUEIRO-OAB 102116), ODETE NATALINA DE ALMEIDA SOUZA
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, da Rede Sustentabilidade - REDE, do município de Encruzilhada do
Sul/RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza à fl. 20.
Publicado Edital no DEJERS decorreu seu prazo sem manifestação dos interessados (fls. 30/31).
Foi certificada a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e a ausência de emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 33).
A Análise Técnica manifestou-se favoravelmente à declaração apresentada, e o Ministério Público Eleitoral opinou pelo acolhimento da
conclusão da Análise Técnica pelos seus próprios fundamentos (fls. 35).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 diz:
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.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do REDE SUSTENTABILIDADE, do município de Encruzilhada do Sul-RS, referente ao exercício de 2017, com fulcro no art. 45, inc. VIII, alínea “a”, da
Res. TSE n. 23.464/15, considerando-se, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as presentes contas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 2018
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2018 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-58.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES-OAB 30327)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS HENRIQUE DAL PIAN GRANDINI E DION ROGER NUNES BICA (ADV(S) MÁRCIO COELHO GONÇALVES
MEIRELLES-OAB 30327)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do Partido Social Democratico - PSD, do município de Encruzilhada do
Sul/RS.
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A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza à fl. 14.
Publicado Edital no DEJERS decorreu seu prazo sem manifestação dos interessados (fls. 17/18).
Foi certificada a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e a ausência de emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 21).
A Análise Técnica manifestou-se favoravelmente à declaração apresentada, e o Ministério Público Eleitoral opinou pelo acolhimento da
conclusão da Análise Técnica pelos seus próprios fundamentos (fls. 23).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 diz:
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.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD, do município de Encruzilhada do Sul-RS, referente ao exercício de 2017, com fulcro no art. 45, inc. VIII, alínea “a”, da
Res. TSE n. 23.464/15, considerando-se, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as presentes contas
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 2018
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2018 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-73.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES-OAB 30327)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO NASSAR DOS PASSOS E ANA CLÁUDIA SILVEIRA SIMON (ADV(S) MÁRCIO COELHO GONÇALVES
MEIRELLES-OAB 30327)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do município de Encruzilhada do
Sul/RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza à fl. 13.
Publicado Edital no DEJERS decorreu seu prazo sem manifestação dos interessados (fls. 16/17).
Foi certificada a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e a ausência de emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 20).
A Análise Técnica manifestou-se favoravelmente à declaração apresentada, e o Ministério Público Eleitoral opinou pelo acolhimento da
conclusão da Análise Técnica pelos seus próprios fundamentos (fls. 22).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 diz:
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.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO SOLIALISTA
BRASILEIRO - PSB, do município de Encruzilhada do Sul-RS, referente ao exercício de 2017, com fulcro no art. 45, inc. VIII, alínea “a”, da
Res. TSE n. 23.464/15, considerando-se, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as presentes contas
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 2018
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
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29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 176/2018/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 72-13.2017.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - INTEMPESTIVA - PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE MARQUES DE SOUZA/
RS - EXERCICIO 2016
PROCEDÊNCIA: Marques de Souza
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) FABIO ANDRE GISCH-OAB 71942)
RESPONSÁVEL(S) : RUBENS HEINECK E LUIS PAULO LUCIAN. (ADV(S) FABIO ANDRE GISCH-OAB 71942)
Vistos.
Intime-se o Partido acerca do retorno dos autos, assim como do teor da decisão.
D.L.
Lajeado, 30 de outubro de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE

43ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2018 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-83.2018.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO CHUÍ (PTB)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO AUDREI SANTOS BORGES E HELLEN KARINE GORGES
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para apurar a omissão da apresentação de prestação de contas do órgão municipal do Partido Trabalhista
Brasileiro do Chuí referente ao exercício financeiro de 2017.
Não apresentadas as contas no prazo legal, foram notificados o partido e seus responsáveis, para que as apresentassem. Os interessados,
contudo, deixaram fluir o prazo sem manifestação.
Após certidão lavrada pelo cartório eleitoral, dando conta da ausência de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário pelo partido, e
da juntada de extratos bancários obtidos pelo sistema eleitoral próprio, o Ministério Público opinou por serem julgadas desaprovadas as
contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do
exercício de 2016.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
O partido e seus responsáveis foram intimados para cumprir com seu dever de prestar contas, mas deixaram de manifestar-se regularmente
no prazo legal.
A hipótese, portanto, não é de desaprovação das contas, mas de julgá-las não apresentadas, nos termos do art. 45, IV, a, da Res. TSE n.
23.546/2017 acima citada, e, por consequência, de aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal. [grifado aqui]
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Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município do Chuí relativas ao exercício
financeiro de 2017 e comino-lhe, enquanto não for regularizada a sua situação: a) a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário; b) a suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral.
Comunique-se esta decisão à Seção de Partidos Políticos do TRE-RS, para fins de anotação da suspensão do registro do órgão municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 30 de outubro de 2018
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2018 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-53.2018.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO DEMOCRATAS DO CHUÍ (DEM)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO GUSTAVO ZANDONAI E GIANI RAMOS LOPES
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para apurar a omissão da apresentação de prestação de contas do órgão municipal do Democratas do
Chuí referente ao exercício financeiro de 2017.
Não apresentadas as contas no prazo legal, foram notificados o partido e seus responsáveis, para que as apresentassem. Os interessados,
contudo, deixaram fluir o prazo sem manifestação.
Após certidão lavrada pelo cartório eleitoral, dando conta da ausência de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário pelo partido, e
da juntada de extratos bancários obtidos pelo sistema eleitoral próprio, o Ministério Público opinou por serem julgadas desaprovadas as
contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do
exercício de 2016.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
O partido e seus responsáveis foram intimados para cumprir com seu dever de prestar contas, mas deixaram de manifestar-se regularmente
no prazo legal.
A hipótese, portanto, não é de desaprovação das contas, mas de julgá-las não apresentadas, nos termos do art. 45, IV, a, da Res. TSE n.
23.546/2017 acima citada, e, por consequência, de aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal. [grifado aqui]
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Democratas do município do Chuí relativas ao exercício financeiro de 2017 e
comino-lhe, enquanto não for regularizada a sua situação: a) a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário; b) a
suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral.
Comunique-se esta decisão à Seção de Partidos Políticos do TRE-RS, para fins de anotação da suspensão do registro do órgão municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 30 de outubro de 2018
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2018 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-38.2018.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA DO CHUÍ (PR)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ LUIZ FABRA CORREA E MARIO VALDIR NUNES PEREIRA
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para apurar a omissão da apresentação de prestação de contas do órgão municipal do Partido da República
do Chuí referente ao exercício financeiro de 2017.
Não apresentadas as contas no prazo legal, foram notificados o partido e seus responsáveis, para que as apresentassem. Os interessados,
contudo, deixaram fluir o prazo sem manifestação.
Após certidão lavrada pelo cartório eleitoral, dando conta da ausência de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário pelo partido, e
da juntada de extratos bancários obtidos pelo sistema eleitoral próprio, o Ministério Público opinou por serem julgadas desaprovadas as
contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do
exercício de 2016.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
O partido e seus responsáveis foram intimados para cumprir com seu dever de prestar contas, mas deixaram de manifestar-se regularmente
no prazo legal.
A hipótese, portanto, não é de desaprovação das contas, mas de julgá-las não apresentadas, nos termos do art. 45, IV, a, da Res. TSE n.
23.546/2017 acima citada, e, por consequência, de aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal. [grifado aqui]
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido da República do município do Chuí relativas ao exercício financeiro de
2017 e comino-lhe, enquanto não for regularizada a sua situação: a) a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário; b) a
suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral.
Comunique-se esta decisão à Seção de Partidos Políticos do TRE-RS, para fins de anotação da suspensão do registro do órgão municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 30 de outubro de 2018
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2018 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-68.2018.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DO CHUÍ (MDB)
RESPONSÁVEL(S) : RUBILSON BERMUDEZ DE LIMA E EUZEBIO RODRIGUES BERMUDEZ
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para apurar a omissão da apresentação de prestação de contas do órgão municipal do Movimento
Democrático Brasileiro do Chuí referente ao exercício financeiro de 2017.
Não apresentadas as contas no prazo legal, foram notificados o partido e seus responsáveis, para que as apresentassem. Os interessados,
contudo, deixaram fluir o prazo sem manifestação.
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Após certidão lavrada pelo cartório eleitoral, dando conta da ausência de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário pelo partido, e
da juntada de extratos bancários obtidos pelo sistema eleitoral próprio, o Ministério Público opinou por serem julgadas desaprovadas as
contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do
exercício de 2016.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
O partido e seus responsáveis foram intimados para cumprir com seu dever de prestar contas, mas deixaram de manifestar-se regularmente
no prazo legal.
A hipótese, portanto, não é de desaprovação das contas, mas de julgá-las não apresentadas, nos termos do art. 45, IV, a, da Res. TSE n.
23.546/2017 acima citada, e, por consequência, de aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal. [grifado aqui]
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro do município do Chuí relativas ao exercício
financeiro de 2017 e comino-lhe, enquanto não for regularizada a sua situação: a) a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário; b) a suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral.
Comunique-se esta decisão à Seção de Partidos Políticos do TRE-RS, para fins de anotação da suspensão do registro do órgão municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 30 de outubro de 2018
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2018 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-61.2018.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PROGRESSISTAS DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR
RESPONSÁVEL(S) : ULISSES GONZALES, DINARTE ROCHA OLIVEIRA, TAYLOR RENAN BARNECHE DOS SANTOS E MARLENE
PEREIRA BARBOSA
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para apurar a omissão da apresentação de prestação de contas do órgão municipal do Progressistas de
Santa Vitória do Palmar referente ao exercício financeiro de 2017.
Não apresentadas as contas no prazo legal, foram notificados o partido e seus responsáveis, para que as apresentassem. Os interessados,
contudo, deixaram fluir o prazo sem manifestação.
Após certidão lavrada pelo cartório eleitoral, dando conta da ausência de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário pelo partido, e
da juntada de extratos bancários obtidos pelo sistema eleitoral próprio, o Ministério Público opinou por serem julgadas desaprovadas as
contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do
exercício de 2016.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
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, Segunda-feira, 05 de Novembro de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 200, Página: 15

a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
O partido e seus responsáveis foram intimados para cumprir com seu dever de prestar contas, mas deixaram de manifestar-se regularmente
no prazo legal.
A hipótese, portanto, não é de desaprovação das contas, mas de julgá-las não apresentadas, nos termos do art. 45, IV, a, da Res. TSE n.
23.546/2017 acima citada, e, por consequência, de aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal. [grifado aqui]
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Progressistas do município de Santa Vitória do Palmar ao exercício financeiro de
2017 e comino-lhe, enquanto não for regularizada a sua situação: a) a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário; b) a
suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral.
Comunique-se esta decisão à Seção de Partidos Políticos do TRE-RS, para fins de anotação da suspensão do registro do órgão municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 30 de outubro de 2018
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2018 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-46.2018.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR
RESPONSÁVEL(S) : MARINO MARCOS NICOLETTI E ALISSOM TEIXEIRA ROLAN
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para apurar a omissão da apresentação de prestação de contas do órgão municipal do Partido Republicano
da Ordem Social de Santa Vitória do Palmar referente ao exercício financeiro de 2017.
Não apresentadas as contas no prazo legal, foram notificados o partido e seus responsáveis, para que as apresentassem. Os interessados,
contudo, deixaram fluir o prazo sem manifestação.
Após certidão lavrada pelo cartório eleitoral, dando conta da ausência de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário pelo partido, e
da juntada de extratos bancários obtidos pelo sistema eleitoral próprio, o Ministério Público opinou por serem julgadas desaprovadas as
contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do
exercício de 2016.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
O partido e seus responsáveis foram intimados para cumprir com seu dever de prestar contas, mas deixaram de manifestar-se regularmente
no prazo legal.
A hipótese, portanto, não é de desaprovação das contas, mas de julgá-las não apresentadas, nos termos do art. 45, IV, a, da Res. TSE n.
23.546/2017 acima citada, e, por consequência, de aplicação das sanções previstas na mesma norma:
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Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal. [grifado aqui]
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano da Ordem Social do município de Santa Vitória do
Palmar relativas ao exercício financeiro de 2017 e comino-lhe, enquanto não for regularizada a sua situação: a) a proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário; b) a suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral.
Comunique-se esta decisão à Seção de Partidos Políticos do TRE-RS, para fins de anotação da suspensão do registro do órgão municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 30 de outubro de 2018
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2018 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-76.2018.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR (ADV(S) ANA PAULA
DUPUY PATELLA-OAB 96861)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIS MARZULLO PATELLA E VOLMAIR BARRETO (ADV(S) ANA PAULA DUPUY PATELLA-OAB 96861)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2017 do órgão municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de Santa Vitória do
Palmar.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.
17, inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pelas Res. TSE 23464/15 e
23546/2017.
Ao lado da prestação de contas de campanha eleitoral, a análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência
abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao sufrágio.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico (fls. 35-6), as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a
inexistência de arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos
públicos, havendo, tão somente a cobrança de tarifas enquando permaneceu em aberto a conta bancária.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos nas Res. TSE n. 23464/15 e 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do Partido
Socialista Brasileiro de Santa Vitória do Palmar, na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Santa Vitória do Palmar, 30 de outubro de 2018
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2018 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-54.2018.6.21.0043
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PROGRESSISTAS DO CHUÍ (ADV(S) HUGO DAVID GONZALES BORGES-OAB 50453)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS HENRIQUE DA SILVA SEGOVIA, MIGUEL OCTAVIO PEREIRA CORREA, PEDRO OLIMAR ALMADA PIRES
E SONIA MIRAPALHETA CAETANO (ADV(S) HUGO DAVID GONZALES BORGES-OAB 50453)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2017 do órgão municipal do PROGRESSISTAS do Chuí.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
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É o breve relatório.
Decido.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.
17, inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pelas Res. TSE 23464/15 e
23546/2017.
Ao lado da prestação de contas de campanha eleitoral, a análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência
abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao sufrágio.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
movimentação financeira por conta bancária e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos nas Res. TSE n. 23464/15 e 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do
PROGRESSISTAS do Chuí, na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Santa Vitória do Palmar, 30 de outubro de 2018
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2018 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-79.2017.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DO CHUI
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO AUDREI SANTOS BORGES E HELLEN KARINE GORGES
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para apurar a omissão da apresentação de prestação de contas do órgão municipal do Partido Trabalhista
Brasileiro do Chuí referente ao exercício financeiro de 2016.
Não apresentadas as contas no prazo legal, foram notificados o partido e seus responsáveis, para que as apresentassem. Os interessados,
contudo, deixaram fluir o prazo sem manifestação.
Após certidão lavrada pelo cartório eleitoral, dando conta da ausência de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário pelo partido, e
da juntada de extratos bancários obtidos pelo sistema eleitoral próprio, o Ministério Público opinou por serem julgadas desaprovadas as
contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do
exercício de 2016.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
O partido e seus responsáveis foram intimados para cumprir com seu dever de prestar contas, mas deixaram de manifestar-se regularmente
no prazo legal.
A hipótese, portanto, não é de desaprovação das contas, mas de julgá-las não apresentadas, nos termos do art. 45, IV, a, da Res. TSE n.
23.546/2017 acima citada, e, por consequência, de aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal. [grifado aqui]
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município do Chuí relativas ao exercício
financeiro de 2016 e comino-lhe, enquanto não for regularizada a sua situação: a) a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário; b) a suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral.
Comunique-se esta decisão à Seção de Partidos Políticos do TRE-RS, para fins de anotação da suspensão do registro do órgão municipal.
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Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 30 de outubro de 2018
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2018 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-94.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ANTONIO DINIZ M. COGO-OAB 92837, ELOISA MARTINS GOMESOAB 99519 E ELOI FERREIRA MARTINS-OAB 59331)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE PAULO SOUZA GUERRA E ROSELI DA SILVA MARETOLI (ADV(S) ANTONIO DINIZ M. COGO-OAB 92837,
ELOISA MARTINS GOMES-OAB 99519 E ELOI FERREIRA MARTINS-OAB 59331)
Vistos.
Intime-se o partido político para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias quanto ao Exame de Contas de fls. 72/73 da lavra da Unidade
Técnica.
Diligências Legais.
Santiago, 26 de outubro de 2018
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2018 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-28.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ADRIANA CASTIEL DO AMARAL DE MATTOS-OAB 38694)
RESPONSÁVEL(S) : IARA CHAGAS CASTIEL E LIAMARA GUARDA FINAMOR
Vistos.
Recebo o recurso com efeito suspensivo, pois tempestivamente interposto (art. 52 da Resolução TSE nº 23.464/2015). Junte-se aos autos,
intime-se o MPE e dê-se vista dos autos para que, nos termos do art. 267 do Código Eleitoral c.c. art. 52, §2º da citada resolução ofereça
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias.
Após, para a apreciação do recurso, temetam-se os autos ao Egrégio TRE/RS com as homenagens de estilo.
Diligências legais.
Santiago, 26 de outubro de 2018
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

68ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - 068ª ZE
Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2018, a 068ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n. 026/2018,
publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul nº 166 de 12/09/2018, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI,
Juiz Eleitoral.

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 228/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 343-18.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
CANDIDATO(S) : ALEXSANDRO DA SILVA GIGANTE (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
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Arquive-se.
Alvorada, 04 de outubro de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 229/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-22.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
RESPONSÁVEL(S) : VLADIMIR DA SILVA E ADEMAR GONÇALVES DE MOURA (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
Vistos.
Devolvam-se os livros diário e razão aos prestadores de contas.
Após, arquive-se.
Alvorada, 22 de outubro de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

76ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2018 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-44.2016.6.21.0076
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUÍZA ELEITORAL: JOSELINE MIRELE PINSON DE VARGAS
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) SANDRIGO SANTOS-OAB 78298)
RESPONSÁVEL(S) : ANILDO LEAL MATSDORF (ADV(S) DJEISON CLEBER DAS NEVES-OAB 79.978), ROGER DANIEL CORRÊA E
RÔMULO MESSIAS KIPPER (ADV(S) SANDRIGO SANTOS-OAB 78298)
Vistos.
Homologo o acordo de parcelamento firmado entre a União e o Partido Comunista do Brasil - PC do B - Diretório Municipal em Novo
Hamburgo/RS, referente ao débito apurado no presente processo.
Intime-se.
Após, arquivem-se novamente os autos.
Dil. Legais.
Novo Hamburgo, 30 de outubro de 2018
JOSELINE MIRELE PINSON DE VARGAS
Juíza Eleitoral da 076ª ZE

77ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2018 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 42-91.2018.6.21.0077
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
REQUERENTE(S) : ELON GONÇALVES SOARES (ADV(S) GASPAR DA CUNHA PRATES-OAB 48423)
Vistos.
Vista ao Ministério Público Eleitoral.
Osório, 30 de outubro de 2018
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

80ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2018 - 80 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 3-85.2018.6.21.0080
AÇÃO PENAL - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção Eleitoral - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: São Lourenço do Sul
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA SILVA DE OLIVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
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RÉU(S) : SIDENEI GEHLING E MARTINHO DE BRUM (ADV(S) ANDRÉ SCHNORR UARTHE-OAB 89943), ALTAIR SOARES FONSECA
(ADV(S) LUIZMAR ROLOFF-OAB 30734)
R.h.
Acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral e, para que não sejam praticados atos desnecessários, com a oitiva em duplicidade das
mesmas testemunhas, cancelo a audiência.
Assim, solicite-se a devolução das cartas precatórias e dos mandados emitidos, independente do seu cumprimento, e após, dê-se carga ao
MPE, conforme requerido.
Dils. legais.
São Lourenço do Sul, 31 de outubro de 2018
Vanessa Silva de Oliveira
Juíza Eleitoral da 080ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-60.2016.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - TOROPI
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) PAULO TASCHETTO-OAB 78729)
RESPONSÁVEL(S) : ARMANDO FRANZEN E VERA ADRIANA DREIFKE
Vistos.
Ante o efeito suspensivo fixado no art.52 da Resolução TSE n.23.546/2017 e como corolário lógico da sentença de fls.161/165, anote-se a data
da publicação do acórdão (fl.199) como marco inicial para a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário.
Considerando que o julgamento de desaprovação determinou também a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão
municipal, incabível a intimação prevista no art.13, inc.I, da Resolução TRE-RS n.298/2017.
Nos termos do que dispõe o inc.I, alínea “a” c/c inc.III, alínea “b” e §1º, tudo do art.60, da Resolução TSE n.23.546/2017, determino:
1. Atualize-se o valor do débito;
2. Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido, acerca do inteiro teor da sentença de fls.161/165, do acórdão de fls.193/197 e deste
despacho;
3. Intime-se o órgão municipal do MDB de Toropi para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do valor devido nos termos da
decisão transitada em julgado ou requeira seu parcelamento, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal (CADIN), conforme o art.13, inc.II, da Resolução TRE-RS n.298/2017.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 31 de outubro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
Juiz Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2018 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-62.2017.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - SÃO PEDRO DO SUL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUIZ ELEITORAL: VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ITARUJARA DA SILVA SEEGER-OAB 93258)
RESPONSÁVEL(S) : HELBERTO CARLOS KNIRSCH E ALESSANDRA DA ROCHA MACHADO
Vistos.
Considerando que o julgamento de desaprovação determinou também a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão
municipal, incabível a intimação prevista no art.13, inc.I, da Resolução TRE-RS n.298/2017.
Nos termos do que dispõe o inc.I, alínea “a” c/c inc.III, alínea “b” e §1º, tudo do art.60, da Resolução TSE n.23.546/2017, determino:
1. Atualize-se o valor do débito;
2. Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido, acerca do inteiro teor da sentença de fls.81/82;
3. Intime-se o órgão municipal do PDT em São Pedro do Sul para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do valor devido
nos termos da decisão transitada em julgado ou requeira seu parcelamento, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal (CADIN), conforme o art.13, inc.II, da Resolução TRE-RS n.298/2017.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 31 de outubro de 2018
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO
Juiz Eleitoral da 081ª ZE

99ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2018 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-71.2018.6.21.0099
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017
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PROCEDÊNCIA: Três Palmeiras
JUIZ ELEITORAL: TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) SIMONE VILLA FICAGNA-OAB 66696)
RESPONSÁVEL(S) : JOELCI PEDRO LAZZAROTTO, VALDINEI CLARO MACIEL, OLCINEI PEDRO ECHER E JAIME JORGE ECKER
(ADV(S) SIMONE VILLA FICAGNA-OAB 66696)
Vistos.
Intime-se o órgão partidário para manifestação quanto ao Exame apresentado, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, voltem conclusos.
Nonoai, 30 de outubro de 2018
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 099ª ZE
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995, a Resolução TSE n. 23.464/2015 e disposições processuais da Resolução TSE n
23.546/2017, consoante art. 65, III1, este examinador se manifesta na forma do art. 352 sobre o exame da prestação de contas do partido
acima nominado.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.464/2015 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado o
seguinte:
1.1) As despesas comprovadas nas fls. 47 e 61, no valor de R$ 88,50 e R$ 181,40, respectivamente, as quais se referem a pagamento de
“Serviços Cartorários” e “Materiais de Expediente” não poderiam ter sido quitadas por meio de doação estimável em dinheiro, uma vez que
estas doações devem configurar doação ou cessão temporária de bem do patrimônio do doador ou recebimento de serviços que sejam produto
da atividade do doador (art. 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.464/15). A doação deveria ter sido depositada diretamente na conta bancária do
partido político.
1.2) Conforme dispõe o art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 23.464/15, os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque
nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta
Resolução. Os gastos comprovados às fls. 45 e 46, no valor de R$ 30,00 e R$ 99,20, respectivamente, não foram realizados desta forma. Além
disso, para a constituição de Fundo de Caixa, na forma do referido art. 19, para gastos de pequeno vulto, necessário que os recursos
destinados à respectiva reserva não ultrapassem 2% dos gastos lançados no exercício anterior. No Exercício 2016, foram registrados gastos
totalizando R$ 1.400,41, sendo 2% deste valor equivalente a R$ 28,00.
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
Conforme documentação apresentada e consultas ao site do sítio do Tribunal Superior Eleitoral e página da unidade técnica de exame de
contas do TRE-RS, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Da origem dos recursos para fins de observância das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada
Com base na análise dos extratos bancários apresentados e nos extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE, foram observadas as
seguintes receitas bancárias no exercício em exame, na conta Outros Recursos da agremiação:
Resumo das Receitas de Doações e Contribuições (Extratos Bancários)
A. Receitas identificadas com CPF (em conformidade com o art. 7º da Res. TSE 23.464/15)

R$ 252,80
TOTAL

R$ 252,80

Além disso, foram registradas as seguintes doações estimáveis em dinheiro:
Resumo das Doações Estimáveis em Dinheiro
A. Serviços Advocatícios

R$ 650,00

B. Serviços de Contabilidade

R$ 500,00

C. “MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ORDINÁRIAS”

R$ 181,40

D. “SERVIÇOS CARTORÁRIOS - ORDINÁRIAS”

R$ 88,50
TOTAL

R$ 1.419,90

Utilizando-se um banco de informações gerado a partir de respostas de ofícios, os quais requereram listas de pessoas físicas que exerceram
cargos de chefia e direção na administração pública, entre o período de 01-01-2017 a 31-12-2017, não se observou a ocorrência de
doações/contribuições oriundas de fontes vedadas no exercício de 2017 para a agremiação em exame.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários
Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a conformidade
entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários e gastos informados pelo partido.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995
Conforme a documentação apresentada e em consulta ao site do TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, a ensejar a incidência das prescrições contidas no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos
Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, com base nas características qualitativas das informações prestadas
pela agremiação partidária, utilizando-se atributos de relevância e materialidade, não restaram as falhas referentes às despesas relatadas
neste exame.
Sendo assim, considerando as irregularidades dos itens 1.1 e 1.2 deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade
com o art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias, para
posterior emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
À consideração superior.
Nonoai, 30 de outubro de 2018.
Renan Assis de Cesar,
Analista Judiciário da 099ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2018 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-56.2018.6.21.0099
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017
PROCEDÊNCIA: Nonoai
JUIZ ELEITORAL: TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) SILVANA TEREZINHA MAGRI-OAB 27118)
RESPONSÁVEL(S) : NELSO DOS SANTOS, ELI PAULO ZANELA, ANDRE LUIZ MOREIRA HYPOLITO E VANDERLEY DE CHAVES
FORTES (ADV(S) SILVANA TEREZINHA MAGRI-OAB 27118)
Vistos.
Intime-se o órgão partidário para manifestação quanto ao Exame apresentado, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, voltem conclusos.
Nonoai, 30 de outubro de 2018
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 099ª ZE
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995, a Resolução TSE n. 23.464/2015 e disposições processuais da Resolução TSE n
23.546/2017, consoante art. 65, III1, este examinador se manifesta na forma do art. 352 sobre o exame da prestação de contas do partido
acima nominado.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.464/2015 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado o
seguinte:
1.1) O partido não apresentou a seguinte documentação solicitada no exame preliminar (fl. 55):
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
Conforme documentação apresentada e consultas ao site do sítio do Tribunal Superior Eleitoral e página da unidade técnica de exame de
contas do TRE-RS, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Da origem dos recursos para fins de observância das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada
Com base na análise dos extratos bancários apresentados e nos extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE, foram observadas as
seguintes receitas bancárias no exercício em exame, na conta Outros Recursos da agremiação:
Resumo das Receitas de Doações e Contribuições (Extratos Bancários)
A. Receitas identificadas com CPF (em conformidade com o art. 7º da Res. TSE 23.464/15)

R$ 765,00

B. Recursos recebidos do Diretório Nacional do partido com indicação dos respectivos doadores
originários (em conformidade com o art. 5º, IV, da Res. TSE 23.464/15)
C. Receitas oriundas de fontes vedadas (item 3.1)

R$ 2.383,93
R$ 300,00

TOTAL

R$ 3.448,93

3.1) Receitas de Fonte Vedada: constatou-se a existência de contribuintes intitulados autoridades3, os quais se enquadram na vedação
prevista no art. 12, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.464/20154. Utilizando um banco de informações gerado a partir de respostas de ofícios,
os quais requereram listas de pessoas físicas que exerceram cargos de chefia e direção na administração pública, entre o período de 01-012017 a 31-12-2017, e analisando as receitas identificadas nos extratos bancários, relativamente aos créditos efetivados na conta-corrente nº
06.022483.0-0, agência nº 0753 – Banco Banrisul, observou-se a ocorrência de doações/contribuições oriundas de fontes vedadas no exercício
de 2017, para a agremiação em exame, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme demonstrado na Tabela a seguir:
Contribuições advindas de autoridades titulares de cargos na administração pública que desempenham função de direção ou chefia
Nome

CPF

Cargo

Órgão

Data Inicial
no Cargo

Data Final
no Cargo

Valor Total da
Contribuição

Data da
Contribuição

HELIO
JOSE
MOSSI

583.473.050-72

DIRETOR

SECRETARIA DA 01/01/17
EDUCACAO

31/12/17

R$ 120,00

10/01,
10/02,
10/03,
10/04,
10/05,
12/06,
10/07,
10/08,
11/09
e
10/10/2017

ADRIANA
VIGNE
XAVIER

583.463.250-53

VICE/
DIRETORA

SECRETARIA DA 01/01/17
EDUCACAO

31/12/17

R$ 180,00

10/01,
10/02,
10/03,
10/04,
10/05,
12/06,
10/07,
10/08,
11/09
e
10/10/2017

TOTAL

R$ 300,00

Cumpre ressaltar que, ao apurar as receitas procedentes de fonte vedada, este exame valeu-se das informações constantes nos extratos ou
comprovantes bancários apresentados, relativamente aos créditos efetivados nas contas bancárias da agremiação. Assim se procedeu porque,
conforme disposto nos artigos5 7º, 8º, § 2º e 11 da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas bancárias dos partidos políticos somente podem
receber doações ou contribuições que contenham o CPF dos doadores ou contribuintes devidamente identificados.
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IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários
Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a conformidade
entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários e gastos informados pelo partido.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995
Conforme a documentação apresentada e em consulta ao site do TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, a ensejar a incidência das prescrições contidas no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos
Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, com base nas características qualitativas das informações prestadas
pela agremiação partidária, utilizando-se atributos de relevância e materialidade, não restaram as falhas referentes às despesas relatadas
neste exame.
Sendo assim, considerando a irregularidade do item 3.1 e a impropriedade do item 1.1 deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência
em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo
de 30 dias, para posterior emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
À consideração superior.
Nonoai, 30 de outubro de 2018.
Renan Assis de Cesar,
Analista Judiciário da 099ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2018 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-26.2018.6.21.0099
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017
PROCEDÊNCIA: Três Palmeiras
JUIZ ELEITORAL: TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ARTEMIO ARTUR BEUTLER-OAB 91398 E CLAUDIO CASARINOAB 10794)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO FERREIRA DA LUZ, JULIANO DA SILVA, ARTEMIO ARTUR BEUTLER E LUIZ GETULIO CONRADO
MACHADO (ADV(S) ARTEMIO ARTUR BEUTLER-OAB 91398 E CLAUDIO CASARIN-OAB 10794)
Vistos.
Intime-se o órgão partidário para manifestação quanto ao Exame apresentado, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, voltem conclusos.
Nonoai, 30 de outubro de 2018
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 099ª ZE
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995, a Resolução TSE n. 23.464/2015 e disposições processuais da Resolução TSE n
23.546/2017, consoante art. 65, III1, este examinador se manifesta na forma do art. 352 sobre o exame da prestação de contas do partido
acima nominado.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.464/2015 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado o
seguinte:
1.1) As despesas comprovadas nas fls. 42 e 43, no valor de R$ 198,40 e R$ 157,20, respectivamente, as quais se referem a pagamento de
“Serviços Cartorários” e “Materiais de Expediente” não poderiam ter sido quitadas por meio de doação estimável em dinheiro, uma vez que
estas doações devem configurar doação ou cessão temporária de bem do patrimônio do doador ou recebimento de serviços que sejam produto
da atividade do doador (art. 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.464/15). A doação deveria ter sido depositada diretamente na conta bancária do
partido político.
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
Conforme documentação apresentada e consultas ao site do sítio do Tribunal Superior Eleitoral e página da unidade técnica de exame de
contas do TRE-RS, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Da origem dos recursos para fins de observância das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada
Com base na análise dos extratos bancários apresentados e nos extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE, foram observadas as
seguintes receitas bancárias no exercício em exame, na conta Outros Recursos da agremiação:
Resumo das Receitas de Doações e Contribuições (Extratos Bancários)
A. Receitas identificadas com CPF (em conformidade com o art. 7º da Res. TSE 23.464/15)

R$ 329,20
TOTAL

R$ 329,20

Além disso, foram registradas as seguintes doações estimáveis em dinheiro:
Resumo das Doações Estimáveis em Dinheiro
A. Serviços Advocatícios

R$ 650,00

B. Serviços de Contabilidade

R$ 610,00

C. “MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ORDINÁRIAS”

R$ 157,20

D. “SERVIÇOS CARTORÁRIOS - ORDINÁRIAS”

R$ 198,40
TOTAL

R$ 1.615,60

Utilizando-se um banco de informações gerado a partir de respostas de ofícios, os quais requereram listas de pessoas físicas que exerceram
cargos de chefia e direção na administração pública, entre o período de 01-01-2017 a 31-12-2017, não se observou a ocorrência de
doações/contribuições oriundas de fontes vedadas no exercício de 2017 para a agremiação em exame.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários
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Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a conformidade
entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários e gastos informados pelo partido.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995
Conforme a documentação apresentada e em consulta ao site do TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, a ensejar a incidência das prescrições contidas no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos
Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, com base nas características qualitativas das informações prestadas
pela agremiação partidária, utilizando-se atributos de relevância e materialidade, não restaram as falhas referentes às despesas relatadas
neste exame.
Sendo assim, considerando a irregularidade do item 1.1 deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade com o art.
35, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias, para posterior
emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
À consideração superior.
Nonoai, 30 de outubro de 2018.
Renan Assis de Cesar,
Analista Judiciário da 099ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 210/2018 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000041-96.2016.6.21.0103
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB de Tupanci do Sul
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Responsáveis: Eugênio Marcos Daubermann, Vitor Bones, José Francisco Marchiori e Moacir Monari
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Desarquive-se o presente feito, conforme informação registrada pela escrivania eleitoral.
Trata-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial firmado entre a UNIÃO e o PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO- PMDB DE TUPANCI DO SUL, acordo de parcelamento de débito eleitoral visando à plena satisfação dos débitos apurados nos
autos da Prestação de Contas nº 41-96.2016.6.21.0103, exercício de 2015. Analisado o presente, compromete-se o devedor ao pagamento do
valor de R$ 1.105,95 (um mil, cento e cinco reais e noventa e cinco centavos) atualizado e parcelado segundo cálculos contidos no Parecer
Técnico nº 01010/2018/NECAP-CRED/PRU4/PGU/AGU, mediante o pagamento via Guias de Recolhimento da União (GRU) em 10 (dez)
prestações mensais e fixas de R$ 110,60 (cento e dez reais e sessenta centavos), estando a primeira parcela recolhida ao Tesouro Nacional e
as restantes com vencimento no 30º (trigésimo) dia de cada mês, com exceção do mês de fevereiro, em que o vencimento será no último dia
útil.
Ciente dos termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes supramencionadas, homologo-o, para que surta os devidos efeitos legais e
jurídicos dele decorrentes.
Determino, ainda, nos termos da Resolução TRE/RS 298/2017, mais precisamente em seu art. 16, §§ 2º, 3º e 4º, que o exequente ou o
devedor deverão encaminhar cópia do comprovante de pagamento, para juntada nos autos da presente Prestação de Contas, sob pena de, na
falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, os autos serem submetidos à decisão judicial sobre a imediata rescisão do
acordo e prosseguimento da cobrança.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Dil.
São José do Ouro, 31 de outubro de 2018.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 209/2018 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-49.2017.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanci do Sul
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-PMDB DE TUPANCI DO SUL (ADV(S) EDSON JOSÉ
MARCHIORI-OAB 60915)
RESPONSÁVEL(S) : VITOR BONES E MOACIR MONARI (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
Vistos.
Ciente do retorno dos autos à Zona Eleitoral.
Considerando a decisão proferida no acórdão de fls. 114-118, determino a citação dos responsáveis partidários, VITOR BONES e MOACIR
MONARI, Presidente e Tesoureiro da agremiação partidária no exercício de 2016, por meio de carta com aviso de recebimento, na forma dos
artigos 38 e 65, §1º da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Cumpridas as providências, voltem conclusos.
Dil.
São José do Ouro, 30 de outubro de 2018
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
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112ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CITAÇÃO N. 34/2018 - 112ª ZE/RS
PRAZO: 30 dias.
A Excelentíssima Senhora Doutora Kétlin Carla Pasa Casagrande, MMa. Juíza Eleitoral da 112ª Zona Eleitoral, Circunscrição do Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Em conformidade com o disposto no art. 364 c/c art. 359 ambos do Código Eleitoral, c/c art. 363 do Código de Processo Penal, a quem deste
tiver conhecimento que, estando a acusada Ritieli Oliveira dos Santos Goulart, filha de Sérgio Luiz Corrêa Goulart e de Júlia Oliveira dos
Santos Goulart, nascida aos 15/06/1994, natural de Alvorada/RS, em local incerto e não sabido, não encontrada para sua citação, e
denunciada pelo Ministério Público Eleitoral na Ação Penal nº 39-70.2014.6.21.0112, em 29/01/2015, por crime previsto no art. 39, § 5º, inc. II e
III da Lei 9.504/97, CITA-A, através deste, para a apresentação de defesa e para arrolar testemunhas no prazo legal de dez dias, nos termos
do § único do art. 359 do Código eleitoral, c/c art. 3º do CPP e art. 232 do CPC
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Dra. Juíza determinou a publicação do presente Edital, que será afixado no
local de costume e publicado no DJE deste TRE. Porto Alegre, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Paulo
Henrique Konzen, , Chefe da 112ª Zona Eleitoral, elaborei e conferi o presente Edital.
Kétlin Carla Pasa Casagrande
Juíza Eleitoral da 112ZE/RS.

114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2018 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-18.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : RODRIGO CAMPOS DILELIO E MICHELE SANDRI DA COSTA (ADV(S) IAN CUNHA ANGELI-OAB 170853 E
MARITANIA LUCIA DALLAGNOL-OAB 025419)
R.h.De acordo com as informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, determino a intimação do partido para complementar as peças solicitadas
no Exame Preliminar no prazo de 72(setenta e duas) horas, sob pena de que as contas sejam julgadas não prestadas, em acordo com o
inciso I, § 4º, art. 34 da Res. TSE nº 23.546/2017.Dil. Legais
Porto Alegre, 31 de outubro de 2018
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE

118ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 057/2018
A Doutora REBECCA ROQUETTI FERNANDES, Juíza Eleitoral da 118ª Zona de Estância Velha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não tendo sido possível intimar o presidente do diretório
municipal abaixo relacionado, bem como o partido, nos termos do art. 43, § único da Resolução TSE n. 23.546/2017, ficam por meio deste
devidamente INTIMADOS da sentença publicada em 18/09/2018, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS – nº 170, páginas 31-32:
Emerson Martinez Fortesr Vargas Movimento Democrático Brasileiro - MDB Ivoti/RS
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Estância Velha-RS, 31 de outubro de 2018.
Eu, José Eduardo de Leon Marques, Analista Judiciário, preparei e conferi.
REBECCA ROQUETTI FERNANDES,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2018 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-57.2018.6.21.0118
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANO MELO DA SILVA E SADI LEMOS DE SÁ
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - de Estância Velha/RS referente ao exercício
financeiro de 2017.
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Conforme a informação de fl. 02, o partido não apresentou suas contas no prazo legal. Foi remetida e recebida carta para notificação dos
responsáveis, todavia não houve manifestação.
Assim, foi determinada a autuação dos autos e a imediata suspensão de recebimento das quotas do Fundo Partidário, bem como a juntada
aos autos de eventuais extratos bancários e/ou recibos eleitorais, enviados à Justiça Eleitoral, relativos a movimentação financeira do ano de
2017.
Sobreveio certidão, informando que não foram encontrados registros de recebimento de recursos do Fundo Partidário, com base nos sistemas
do Tribunal Superior Eleitoral, nem da existência da emissão de recibos de doação.
Cumpridas estas diligências, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer recomendando a declaração de não prestação de
contas.
É o breve relatório.
DECIDO.
A Resolução 23.464/2015, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação financeira
ao Juiz Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Os órgãos partidários municipais continuam obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não tenham movimentado recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Entretanto, o partido supracitado e os responsáveis financeiros, mesmo após intimação, 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 supramencionada,
sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, restando caracterizada a inadimplência quanto à obrigatoriedade.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - de Estância Velha referente ao exercício financeiro de
2017, nos termos do art. 46, inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo
municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do registro de seu órgão de
direção municipal, até que seja regularizada sua situação com a efetiva apresentação das contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul ofício desta decisão para as providências
cabíveis em relação a suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se com baixa.
Estância Velha, 31 de outubro de 2018
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE

121ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2018 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-80.2018.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) - IBIRUBÁ-RS - CNPJ: 09134679/0001-86 - ADVOGADO: LEONARDO FIOR
OAB/RS: 33507
RESPONSÁVEL(S) : JUSCELINO TRENHAGO FILIMBERTI (PRESIDENTE) - CPF: 290832490-34 - ARISTIDES MARQUES FERREIRA
(TESOUREIRO) CPF:279283730-68
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO– (PTB), do município de IBIRUBÁ-RS, relativa ao
Exercício financeiro de 2017. Apresentada a regularização da prestação de contas pela agremiação partidária, conforme Informação nº
24/2018 (fl.77),a fim de que fossem sanadas as irregularidades apontadas inicialmente pelo examinador (fl.38), foi publicado, por edital, o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (fls. 89) e enviados tais documentos ao Ministério Público Eleitoral,
decorrendo o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 93). A Unidade Técnica (fls.94) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 96)
manifestaram-se pela aprovação das contas partidárias. Vieram os autos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente pela agremiação partidária (em 30/05/2018) e em desconformidade com os dispositivos da
Lei 9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Segundo parecer da Unidade Técnica, o partido político, no exercício financeiro em exame, não recebeu recursos do Fundo Partidário, bem
como declarou receitas e despesas compatíveis com os extratos bancários apresentados, as quais restaram comprovadas pela documentação
acostada. Não houve o recebimento de doações.
Uma vez realizada a regularização da prestação de contas, foi demonstrado que não há impropriedades ou irregularidades nas contas
apresentadas. Assim, por refletirem adequadamente a real movimentação financeira do partido político, a aprovação das contas partidária é
medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n° 23.546/2017, APROVO as contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO– (PTB), do município de IBIRUBÁ-RS , relativa ao Exercício financeiro de 2017.
Publique-se no DEJERS. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ibirubá, 27 de outubro de 2018
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
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133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-36.2018.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
RESPONSÁVEL(S) : PAULO CEZAR SANTOS DE SOUZA - PRESIDENTE E JOSIMAR DA SILVA LOPES - TESOUREIRO
Vistos.
I – Relatório
O Partido Social Democrático - PSD no município de Triunfo/RS apresentou a prestação de contas referente ao exercício 2017, em
12.09.2018 (fl. 02).
Autuada a documentação, a prestação de contas sem movimentação financeira (declaração de ausência de movimentação de recursos) foi
devidamente publicada (fl. 06). Não houve impugnação aos dados contidos na prestação de contas. (fl. 08).
O Parecer do Ministério Público Eleitoral consta da fl. 09.
É o relatório.
II – Fundamentação
Os órgãos partidários municipais, com o advento da Lei n. 13.165/2015 que fez incluir o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, ficaram
desobrigados de prestar contas nos moldes até então existentes, na hipótese de não movimentação de recursos financeiros ou arrecadação de
bens estimáveis em dinheiro, bastando a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro
correspondente, conforme a seguir transcrevo:
[...]
§ 4 . Os órgãos partidários municipais que não hajam 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. (§ 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
No caso sob exame, as peças apresentadas pelo partido político informam ausência de arrecadação e aplicação de recursos no período do
exercício financeiro apurado, na forma do § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95.
A veracidade das informações de ausência de arrecadação e aplicação de recursos restou suficientemente comprovada. Nessa direção,
verifiquei que não houve impugnação aos dados contidos na prestação de contas (fl. 08) e que, com base nos dados constantes do Sistema
ODIN-SPCA, o partido político não movimentou recursos financeiros do fundo partidário ou outros recursos no exercício 2017 (fl. 06).
Por derreadeiro, o Ministério Público Eleitoral entendeu que a ausência de movimentação financeira restou suficientemente demonstrada nos
autos. (fl. 05).
Assim, ante a informação de que não houve movimentação de recursos financeiros no exercício 2017 e ante a ausência de impugnação por
qualquer interessado, dessumo regulares as contas prestadas pelo Partido Social Democrático - PSD no município de Triunfo/RS no exercício
2017.
III – Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, com base no art. 32, §4º, da Lei n. 9096/1995, julgo aprovadas as contas do Partido Social
Democrático - PSD no município de Triunfo/RS referente ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Triunfo, 30 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-21.2018.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
PARTIDO(S) : AVANTE
RESPONSÁVEL(S) : JULIANO BATISTA DA ROSA E JULIANO CLEBER DE LIMA
Vistos.
I – Relatório
O Partido Avante no município de Triunfo/RS apresentou a prestação de contas referente ao exercício 2017, em 04.10.2018 (fl. 11).
Autuada a documentação, a prestação de contas sem movimentação financeira (declaração de ausência de movimentação de recursos) foi
devidamente publicada (fl. 15). Não houve impugnação aos dados contidos na prestação de contas. (fl. 16).
O Parecer do Ministério Público Eleitoral consta da fl. 17.
É o relatório.
II – Fundamentação
Os órgãos partidários municipais, com o advento da Lei n. 13.165/2015 que fez incluir o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, ficaram
desobrigados de prestar contas nos moldes até então existentes, na hipótese de não movimentação de recursos financeiros ou arrecadação de
bens estimáveis em dinheiro, bastando a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro
correspondente, conforme a seguir transcrevo:
[...]
§ 4 . Os órgãos partidários municipais que não hajam 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. (§ 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
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No caso sob exame, as peças apresentadas pelo partido político informam ausência de arrecadação e aplicação de recursos no período do
exercício financeiro apurado, na forma do § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95.
A veracidade das informações de ausência de arrecadação e aplicação de recursos restou suficientemente comprovada. Nessa direção,
verifiquei que não houve impugnação aos dados contidos na prestação de contas (fl. 16) e que, com base nos dados constantes do Sistema
ODIN-SPCA, o partido político não movimentou recursos financeiros do fundo partidário ou outros recursos no exercício 2017 (fl. 06).
Por derreadeiro, o Ministério Público Eleitoral entendeu que a ausência de movimentação financeira restou suficientemente demonstrada nos
autos. (fl. 17).
Assim, ante a informação de que não houve movimentação de recursos financeiros no exercício 2017 e ante a ausência de impugnação por
qualquer interessado, dessumo regulares as contas prestadas pelo Partido Avante no município de Triunfo/RS no exercício 2017.
III – Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, com base no art. 32, §4º, da Lei n. 9096/1995, julgo aprovadas as contas do Partido
Avante no município de Triunfo/RS referente ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Triunfo, 30 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-58.2018.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
RESPONSÁVEL(S) : GLAUCO ANTONIO DOS SANTOS ROCHA E BRENO TADEU AIRES DA ROCHA
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de prestação de contas anual do Partido da Mobilização Nacional - PMN, referente ao exercício de 2017.
O partido político foi notificado para apresentar as devidas contas, conforme certidão de fl. 08, mas não o fez.
Ante a omissão, o Ministério Público Eleitoral opinou que as contas sejam consideradas não prestadas (fl. 10).
É o relatório.
II - Fundamentação
Constato que o partido político não prestou as contas referente ao exercício de 2017.
Instado, o MPE opinou que as contas sejam consideradas não prestadas (fl. 10).
Assim, descumprida a obrigação de prestar as contas, conforme estabelecido pela Resolução TSE n. 23.546/2017, impõe-se considerá-las não
prestadas.
III - Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, julgo não prestadas as contas do Partido da Mobilização Nacional - PMN, referente ao exercício
2017, na forma do inciso IV, art. 30, da Lei nº 9.504/1997. Determino suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se.
Triunfo, 30 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-88.2018.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE
RESPONSÁVEL(S) : MARCUS VINÍCIUS POZO E ELAINE LILIANE DILLENBURG
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Verde - PV, referente ao exercício de 2017.
O partido político foi notificado para apresentar as devidas contas, conforme certidão de fl. 07, mas não o fez.
Ante a omissão, o Ministério Público Eleitoral opinou que as contas sejam consideradas não prestadas (fl. 10).
É o relatório.
II - Fundamentação
Constato que o partido político não prestou as contas referente ao exercício de 2017.
Instado, o MPE opinou que as contas sejam consideradas não prestadas (fl. 10).
Assim, descumprida a obrigação de prestar as contas, conforme estabelecido pela Resolução TSE n. 23.546/2017, impõe-se considerá-las não
prestadas.
III - Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, julgo não prestadas as contas do Partido Verde - PV, relativas ao exercício de 2017 , na forma
do inciso IV, art. 30, da Lei nº 9.504/1997. Determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se.
Triunfo, 30 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-73.2018.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
RESPONSÁVEL(S) : SAMUEL PINHEIRO TAVARES E BRUNO RAFAEL DE LIMA
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Social Cristão - PSC, referente ao exercício de 2017.
O partido político foi notificado para apresentar as devidas contas, conforme certidão de fl. 08, mas não o fez.
Ante a omissão, o Ministério Público Eleitoral opinou que as contas sejam consideradas não prestadas (fl. 11).
É o relatório.
II - Fundamentação
Constato que o partido político não prestou as contas partidárias anual referente ao exercício de 2017.
Instado, o MPE opinou que as contas sejam consideradas não prestadas (fl. 11).
Assim, descumprida a obrigação de prestar as contas, conforme estabelecido pela Resolução TSE n. 23.546/2017, impõe-se considerá-las não
prestadas.
III - Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, julgo não prestadas as contas do Partido Social Cristão - PSC, relativas ao exercício de 2017 , na
forma do inciso IV, art. 30, da Lei nº 9.504/1997. Determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se.
Triunfo, 30 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-06.2018.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : RODRIGO VASCO DE SOUZA E JOEL BOREGES DE LIMA
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Solidariedade - SD, referente ao exercício de 2017.
O partido político foi notificado para apresentar as devidas contas, conforme certidão de fl. 08, mas não o fez.
Ante a omissão, o Ministério Público Eleitoral opinou que as contas sejam consideradas não prestadas (fl. 11).
É o relatório.
II - Fundamentação
Constato que o partido político não prestou as contas, referente ao exercício de 2017.
Instado, o MPE opinou que as contas sejam consideradas não prestadas (fl. 11).
Assim, descumprida a obrigação de prestar as contas, conforme estabelecido pela Resolução TSE n. 23.546/2017, impõe-se considerá-las não
prestadas.
III - Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, julgo não prestadas as contas do Partido Solidariedade - SD, relativas ao exercício de 2017 , na
forma do inciso IV, art. 30, da Lei nº 9.504/1997. Determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se.
Triunfo, 30 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 292-24.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 E 301 DO CE - ART. 29,71 E 288 DO CP - ART. 1 DO DL 201/67 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA (ADV(S) ADROALDO RENOSTO-OAB 26925 E LEONARDO SCHMIDT COSTA-OAB 108445), JAIRO
ROBERTO COSTA KERSTING (ADV(S) ADROALDO RENOSTO-OAB 26925, LEONARDO SCHMIDT COSTA-OAB 108445 E PATRICIA
MOREIRA RENOSTO-OAB 56971), JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA (ADV(S) JOSUÉ OLIVEIRA SILVEIRA-OAB 76.933), JOSÉ RUI DA
ROSA ISIDORIO (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREFF-OAB 7108), JOÃO BATISTA VIEGAS (ADV(S) SILVANI FATIMA BERLE-OAB 57.138)
Vistos.
Designo audiência de prosseguimento do feito para a oitiva da testemunha Claudiomiro Silva de Ávila - cujo comparecimento se dará
independentemente de intimação - e para o subsequente interrogatório dos réus, a ser realizada no dia 06/12/2018; às 10h.
Outrossim, constato que o réu Jairo Roberto Costa Kersting, reiteradas vezes, trouxe aos autos endereços equivocados da testemunha
Luciano Martins Vaz. Em consequência, as sucessivas diligências realizadas por intermédio de Cartas Precatórias resultaram infrutíferas com
as correspondentes Certidões firmadas por Oficial de Justiça dando conta de que a testemunha sequer é conhecida nas localidades indicadas.
Assim, tenho por bem deferir, pela derradeira vez, a intimação da testemunha Luciano Martins Vaz, no endereço informado com a petição da fl.
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1987. Frustrada a intimação, faculto ao réu trazer a testemunha à audiência de prosseguimento independentemente de intimação, sob pena de
cominação da perda da prova.
Intimem-se.
Triunfo, 30 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 30-74.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART. 299, 350 E 353 DO CE - ART 29, 69, 71 E 288 DO CP - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : JOSÉ VALÉRIO DE SOUZA AIRES (ADV(S) DR. ROSSANO HAMMES CARDOSO-OAB 78702 E HUMBERTO IRACET BRIETZKEOAB 102759), DOUGLAS MASSENA GARCIA (ADV(S) HUMBERTO IRACET BRIETZKE-OAB 102759), JULIO CESAR DE SOUZA GARCIA
(ADV(S) JOAO BATISTA GARCIA-OAB 46785), JOHN SILVA SOARES, MARLI DA SILVA AIRES, MARTIRE SOLANGE DOS SANTOS E
WILLIAN LETELIER DA SILVA RODRIGUES (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREEF-OAB 7108), ANDERSON DOS SANTOS E MARCIA
ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA
Vistos.
Cite-se o réu Anderson dos Santos por intermédio de Edital, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal.
Triunfo, 30 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 31-59.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - 299, 350 E 353 DO CE. - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : JUVANDIR LEOTTE PINHEIRO (ADV(S) CARLOS ALBERTO CAMPOS GADKE-OAB 33.721, FERNANDA FERNANDES GAEDKEOAB 82483 E MAURICIO FONSECA LEAL-OAB 76745), ANTONIO JELSON GALHO BARROS
Vistos.
Designo audiência de prosseguimento do feito, para a oitiva da testemunha Aires Luis Santos Bartz e para o subsequente interrogatório do réu,
a ser realizada no dia 06 /12 /2018; às 9h30min.
Atente-se para o endereço a testemunha, coforme informado pelo Ministério Público Eleitoral (fl. 814).
Intimem-se.
Triunfo, 30 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE

135ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-14.2018.6.21.0135
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72085)
RESPONSÁVEL(S) : MOACIR DA ROSA ALVES E SÔNIA MARIA DA ROSA VIZCARRA (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB
72085), OSÉIAS DO NASCIMENTO MOTA, VAMBERTO DA SILVA FÉLIX E VALCIR DIAS DA ROSA (ADV(S) VILSON GUIDO TRAPP-OAB
49282)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS do município de Santa Maria/RS, referente
ao exercício de 2017.
A Declaração de Ausência de Movimentação Financeira foi apresentada intempestivamente em 16/07/2018, sob protocolo nº 25.180/2018, com
documentos de fls. 02 a 06. Foram juntadas as Cartas de Notificação de nºs 82 a 86/2018. Publicado o edital, não houve impugnação à
presente declaração, conforme certidão de fls. 31. Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 32 a 34), foi emitido parecer conclusivo pela
aprovação das contas prestadas. Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela regularidade da apresentação das
mesmas (fl. 36).
Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e
houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, do município de
Santa Maria/RS, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea (a), da Resolução TSE n. n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Santa Maria, 30 de outubro de 2018
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 135ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-81.2018.6.21.0135
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (ADV(S) JOSEANE DUTRA DO AMARAL CARAVETA DOS SANTOS-OAB 111591
E LUIZA SCHUCH DE AZEVEDO-OAB 97380)
RESPONSÁVEL(S) : ALTEMIRO CARAVETA DOS SANTOS E ROBERTO SILVEIRA ROQUE (ADV(S) JOSEANE DUTRA DO AMARAL
CARAVETA DOS SANTOS-OAB 111591 E LUIZA SCHUCH DE AZEVEDO-OAB 97380)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC do município de Santa Maria/RS, referente ao exercício
de 2017.
A Declaração de Ausência de Movimentação Financeira foi apresentada intempestivamente em 09/08/2018, sob protocolo nº 31.233/2018, com
documentos de fls. 02 a 07. Foram juntadas as Cartas de Notificação de nºs 50 e 51/2018. Publicado o edital, não houve impugnação à
presente declaração, conforme certidão de fls. 19. Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 20 a 22), foi emitido parecer conclusivo pela
aprovação das contas prestadas. Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela regularidade da apresentação das
mesmas (fl. 24).
Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e
houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Trabalhista Cristão – PTC, do município de Santa Maria/RS,
com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea (a), da Resolução TSE n. n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Santa Maria, 30 de outubro de 2018
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 135ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-66.2018.6.21.0135
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) JULIANO SOARES DA SILVA-OAB 54620)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS E JOÃO EVALDO ROSA DIAS (ADV(S) JULIANO SOARES DA SILVA-OAB
54620)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do município de Itaara/RS, referente ao
exercício de 2017.
A Declaração de Ausência de Movimentação Financeira foi apresentada intempestivamente em 10/08/2018, sob protocolo nº 31.623/2018, com
documentos de fls. 02 a 19. Foram juntadas as Cartas de Notificação de nºs 29 e 30/2018. Publicado o edital, não houve impugnação à
presente declaração, conforme certidão de fls. 32. Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 34 a 36), foi emitido parecer conclusivo pela
aprovação das contas prestadas. Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela regularidade da apresentação das
mesmas (fl. 42).
Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e
houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Trabalhista Cristão – PTC, do município de Santa Maria/RS,
com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea (a), da Resolução TSE n. n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Santa Maria, 30 de outubro de 2018
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 135ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-42.2017.6.21.0135
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - ITAARA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itaara
JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) JULIANO SOARES DA SILVA-OAB 54620)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS, JONIS LUIS MINELO IENSEN E JUSSARA REIS DE OLIVEIRA (ADV(S)
JULIANO SOARES DA SILVA-OAB 54620)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do município de Itaara/RS, referente ao
exercício de 2016.
O órgão partidário apresentou suas contas intempestivamente, em 17/07/2017, com documentos de fls. 02 a 45. Publicado o edital, não houve
impugnação à presente prestação, conforme certidão de fls. 51. Sobreveio Exame Preliminar (fls. 62 e 63) e Parecer Conclusivo pela
aprovação com ressalva das contas (fls. 73 a 76). Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aprovação com
ressalvas (fl. 77).
Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os documentos apresentados e a escrituração contábil estão em conformidade com as exigências estabelecidas pela Lei 9.096/95 e pelas
Resoluções TSE n. 23.464/15 e 23.546/17. Com base na análise técnica, conclui-se que as irregularidades e impropriedades encontradas nos
documentos apresentados não comprometem a identificação da origem das receitas e a destinação das despesas na prestação de contas
apresentada. Entendo, assim, não existir óbices para a aprovação das contas com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no art. 46, II, da Resolução nº 23.546/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do município de Itaara/RS, referentes ao exercício de 2016.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Santa Maria, 30 de outubro de 2018
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 135ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2018 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-08.2018.6.21.0135
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) DOUGLAS RAFAEL PEREIRA-OAB 96585)
RESPONSÁVEL(S) : ALDO ALBERTO FOSSÁ, CEZAR AUGUSTO GEHM E MAGALI MARQUES DA ROCHA (ADV(S) DOUGLAS RAFAEL
PEREIRA-OAB 96585)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual do partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do município de Santa Maria/RS,
referente ao exercício de 2017.
O órgão partidário apresentou suas contas intempestivamente, em 16/05/2018, com documentos de fls. 02 a 31. Após publicação do edital e
decurso do prazo legal, sobreveio Parecer Conclusivo pela aprovação com ressalva das contas (fls. 51 e 52). Foram os autos com vista ao
Ministério Público Eleitoral que opinou pela aprovação com ressalva da mesma (fl. 54).
Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os documentos apresentados e a escrituração contábil estão em conformidade com as exigências estabelecidas pela Lei 9.096/95 e pelas
Resoluções TSE n. 23.464/15 e 23.546/17. Com base na análise técnica, conclui-se que as irregularidades e impropriedades encontradas nos
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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documentos apresentados não comprometem a identificação da origem das receitas e a destinação das despesas na prestação de contas
apresentada. Entendo, assim, não existir óbices para a aprovação das contas com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no art. 46, II, da Resolução nº 23.546/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do município de Santa Maria/RS, referentes ao exercício de 2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Santa Maria, 30 de outubro de 2018
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 135ª ZE

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - 135ª ZONA ELEITORAL
135ª ZONA ELEITORAL MUNICÍPIO: SANTA MARIA - RS JUÍZ(A): INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PROCESSO ELETRÔNICO:
000622/2015 TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, a 135ª Zona Eleitoral,
de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos nº 31/2017, publicado no DEJERS - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande
do Sul -, de 07/07/2017, procedeu à eliminação de documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de
Documentos. Por oportuno, informa que a trituradora somente chegou a esta 135ª Zona Eleitoral em 19/09/2018. Eu, Vinícius Teixeira, Chefe
de Cartório da 135ª Zona Eleitoral, subscrevo.

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 169/2018 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-77.2016.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ELÓI PAULO SIQUEIRA CURSINO-OAB 86189 E ELTON
CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO DOMINGOS CARDOSO, DANILO NUNES PORTELA E MARCO ANTONIO DAL MOLIN (ADV(S) ELÓI PAULO
SIQUEIRA CURSINO-OAB 86189)
Vistos.
A União, representada pela Advocacia Geral da União - AGU, requer a homologação de acordo extrajudicial celebrado com o Movimento
Democrático Brasileirio - MDB do município de Candiota/RS, referente às condições de adimplemento de débito originário da desaprovação
das contas partidárias do exercício financeiro de 2015, consistente no valor de R$2.020,45 (dois mil, vinte reais e quarenta e cinco centavos) a
ser recolhido ao Tesouro Nacional. O acordo firmado entre as partes foi acostado ao feito nas fls. 225/232.
Oportunizada a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinou pela homologação do acordo na fl. 235-v.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Visando à plena quitação do débito, a União e o partido celebraram acordo extrajudicial de parcelamento, estabelecendo, de forma sintética,
dentre outros termos, os seguintes: a) o partido reconhece o valor apurado nos presentes autos, no valor atualizado de R$2.020,45 (dois mil,
vinte reais e quarenta e cinco centavos); b) a dívida deverá ser integralmente satisfeita mediante o pagamento, via GRU, de 06 (seis)
prestações mensais fixas de R$336,74 (trezentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) a título de principal, multa e honorários
advocatícios.
A par disso, analisando os termos do acordo de parcelamento, celebrado em conformidade com a Lei 9469/97, tenho que restaram atendidos
os requisitos legais e, portanto, deve ser homologado.
Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acordado entre as partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
Intimem-se.
Suspenda-se o feito até o integral cumprimento do acordo.
Diligências legais.
Bagé, 30 de outubro de 2018
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2018 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 52-37.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) MARIO SANDER BRUCK-OAB 75667)
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON MORALES PRESTES, SANDRIANI BRAGA ANTUNES, ANSELMO COUGO MALAGUEZ, DOMINGOS
AGUIRRE, CLAUDIA FURATADO BARBOSA E ANA MARIA COUGO MALAGUEZ (ADV(S) MARIO SANDER BRUCK-OAB 75667), TAMIRES
FURTADO BARBOSA OLIVEIRA
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Vistos.
Considerando que a intimação 196/2018 não foi realizada, intime-se por oficial de justiça a Sra. TAMIRES FURTADO BARBOSA OLIVEIRA
para que contitua procurador nos autos, no prazo de 3(três) dias, sob pena de revelia, caso em que deverão correr todos os atos processuais
sem a sua intimação ou ciência.
Diligências legais.
Bagé, 31 de outubro de 2018
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2018 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-73.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2008
PROCEDÊNCIA: Hulha Negra
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
CANDIDATO(S) : MARILU ROSANE MACHADO KERCHER (ADV(S) LUIZ ALVES-OAB 23468)
Vistos.
Regularize-se a situação da eleitora, uma vez que já transcorreu o prazo do mandato.
Após, proceda-se à análise.
Diligências legais.
Bagé, 31 de outubro de 2018
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

149ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2018 - 149 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-33.2018.6.21.0149
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Igrejinha
JUÍZA ELEITORAL: GRAZIELLA CASARIL
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) ALBERTO VINÍCIUS PETRY-OAB 95457)
RESPONSÁVEL(S) : JULIANO MULLER DE OLIVEIRA, ANDERSON FIDELIS DE ARAÚJO E DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA (ADV(S)
ALBERTO VINÍCIUS PETRY-OAB 95457)
Vistos.
Manifeste-se o analista das contas sobre a petição de fls. 81 a 86, esclarecendo se concluiu pela aprovação com ressalvas ou
desparovação das contas apresentadas.
Após, dê-se nova vista ao Ministério Público Eleitoral.
Igrejinha, 30 de outubro de 2018
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral da 149ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2018 - 149 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-34.2018.6.21.0149
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três Coroas
JUÍZA ELEITORAL: GRAZIELLA CASARIL
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CAMILA DOS SANTOS-OAB 85987)
RESPONSÁVEL(S) : JOICE DOS SANTOS, LUCIANO BARBOSA, CAMILA DOS SANTOS E PEDRO LUÍS DA SILVA (ADV(S) CAMILA DOS
SANTOS-OAB 85987)
Vistos.
Diante do parecer conclusivo de fls. 69 a 72 e do parecer do Ministério Público Eleitoral de fl. 74, intimem-se o órgão partidário e
seus responsáveis, para que ofereçam defesa no prazo de 15 dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, conforme previsão do art. 38 da Resolução TSE nº 23.456/2017.
Igrejinha, 30 de outubro de 2018
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral da 149ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2018 - 149 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 431-25.2016.6.21.0149
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Prestação de Contas - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três Coroas
JUÍZA ELEITORAL: GRAZIELLA CASARIL
PARTIDO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB (ADV(S) VINICIUS FELIPPE-OAB 93503)
RESPONSÁVEL(S) : ERNI ERNANI HERRMANN E CLAUDIOMIRO FORTI (ADV(S) JULIO CEZAR GARCIA JUNIOR-OAB 75972 E VINICIUS
FELIPPE-OAB 93503)
Vistos.
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PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB de Três Coroas apresentou prestação de contas referente ao pleito da
Eleição de 2016. Através de informação da chefia cartorária, foi juntado o extrato de prestação de contas parcial (fls. 02 e 03). O partido
político juntou o extrato da prestação de contas final e extrato da movimentação bancária (fls. 07 a 12).
A prestação de contas de campanha do partido político foi publicada (fls. 13 e 14) e, decorrido o prazo legal, não houve impugnação (fl. 15).
Em exame preliminar, o examinador das contas afirmou: (1) que não foi apresentado o extrato da conta bancária destinada à movimentação de
"outros recursos"; (2) que existem doações de pessoas jurídicas cujo CNPJ é do próprio prestador de contas e que o partido apresente
documentação comprovando que os recursos são de alienação de bens, contratação de empréstimos bancários ou de rendimentos de
aplicação financeira; (3) solicitou apresentação de documentação em virtude da existência de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas
sem a emissão de nota fiscais; (4) solicitou explicações sobre a detectação de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época; (5) solicitou explicações sobre o valor total doado pelo doador originário
na prestação de contas ser incompatível com o valor total transferido para outros prestadores de contas; (6) solicitou explicações sobre não ter
sido registrada doação declarada como recebida pelo beneficiário em sua prestação de contas; (7) solicitou explicações sobre o fato de haver
contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral; (8) ao final, solicitou a reapresentação da prestação de contas, com "status" de prestação de
contas retificadora, bem como reapresentar o extrato da prestação de contas e dos documentos que comprovem as alterações efetuadas, se o
atendimento às diligências propostas implicarem a sua alteração (fls. 16 a 22).
Determinada a intimação do partido político para responder ao procedimento técnico de exame (fl. 24), foi publicada nota de expediente (fls.
26 e 27).
Em resposta apresentada, o partido político expôs que, em relação à falta de extrato de conta bancária destinada a movimentação de outros
recursos, afirmou que não fez movimentação de "outros recursos", e por isso não abriu conta específica. Quanto ao apontamento de doações
de pessoas jurídicas cujo CNPJ é o do próprio prestador de serviços, o partido afirmou que todos os recibos foram emitidos em nome do
doador original, sendo as doações efetuadas ao partido e repassadas à campanha majoritária. Em relação à existência de gastos sem emissão
de notas fiscais, o partido mencionou que os gastos realizados na "Abastecedora Fagundes Ltda" foram pagos mediante apresentação de
cupons fiscais, que foram anexados à petição. No que tange aos gastos eleitorais realizados em data inicial à da entrega de prestação de
contas parcial, esclareceu que os gastos foram realizados, no entanto, as notas fiscais foram entregues em data posterior, sendo todos os
gastos informados na prestação de contas final. Sobre o valor doado ser incompatível com o valor total transferido, esclareceu que os valores
citados foram repassados da conta do partido e então para a conta do cadidato a prefeito, sendo feito recibo com a informação do doador
originário. Sobre o fato do prestador de contas não ter registrado doação declarada como recebida pelo beneficiário, mencioou qeu, em todas
as doações realizadas para os candidatos, foram emitidos os respectivos recibos, sendo lançada a saída na prestação de contas do partido e a
entrada na conta do candidato beneficiado. Em relação à conta bancária existente na base de dados da Justiça Eleitoral sem o devido
lançamento na prestação de conta, o partido afirmou que a conta bancária identificada refere-se à conta bancária do partido político que é
citada na prestação de contas partidária anual, não necessitando figurar na prestação de contas de campanha. Enfim, requereu o partido
político a aprovação das contas apresentadas (fls. 28 a 81).
Em novo exame preliminar, constou que, em relação à conta bancária "outros recursos", apesar do partido afirmar que não efetuou
movimentação de "outros recursos", houve arrecadação e transferências de valores da conta "outros recursos", citada na prestação de contas
partidária anual do partido político, para a conta específica de campanha no valor de R$ 110.401,79 (cento e dez mil, quatrocentos e um reais
e setenta e nove centavos), como permitiu identificar o acesso ao Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) do TSE.
No que diz respeito às doações de pessoas jurídicas cujo CNPJ é do próprio prestador de contas, o examinador citou um rol de recibos
eleitorais em que o CNPJ constante é do próprio partido que realizou transferências a partir da conta "outros recursos" e, apesar do partido ter
apresentado recibos eleitorais onde são identificados os doadores originários, o Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) do TSE não
cita os doadores trazidos pelo partido político, com duas exceções (contribuições de Loni Ponath e transferências de candidatos de sobras de
campanha após as eleições). O examinador citou, inclusive, que foram identificados nos extratos: depósito em dinheiro pelo partido em seu
próprio favor, não havendo saques que justifiquem como estorno; foram realizadas 11 transferências e um depósito em dinheiro realizado pela
Associação dos Servidores do Município de Três Coroas - ASMUTC; resgates de CDB/RDB e resgates automáticos; e, ao conferir os extratos
bancários de 2015 do partido político, constatou-se transferência ou depósito em dinheiro da ASMUTC e resgates automáticos.
O examinador confeccionou uma tabela, descrevendo a situação de cada contribuinte originário. Ainda, solicitou que o partido político
esclarecesse, também, a origem e a data de contribuições não identificadas nas prestações de contas partidárias de 2015 e 2016 e
transferidas para conta de campanha, com apresentação de documentos. Ao final, solicitou a reapresentação da prestação de contas, com
"status" de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o extrato da prestação de contas e dos documentos que comprovem as
alterações efetuadas, se o atendimento às diligências propostas implicarem a sua alteração (fls. 82 a 97).
Determinada a intimação do partido político para esclarecer os apontamentos e determinada a intimação da ASMUTC para se manifestar sobre
a alegação contida na fl. 96 (fl. 101), foi publicada nota de expediente e expedida carta de intimação (fls. 103 a 105). Solicitada a prorrogação
de prazo para a manifestação, momento no qual foi juntado o Convênio nº 01/2009 (fls. 106 a 110), afirmou o partido político que os repasses
realizados pela ASMUTC não devem ser caracterizados como doação de pessoa jurídica, uma vez que os doadores são pessoas físicas,
filiadas ao partido, sendo a ASMUTC mera repassadora dos valores.
O pedido de prorrogação de prazo para manifestação foi deferido (fl. 112).
Houve, então, apresentação de resposta no prazo legal, na qual o partido político alegou que a conta bancária nº 600485607 é a conta
permanente do partido, onde são depositadas as contribuições dos filiados, sendo que todas as movimentações estão acostadas e declaradas
nas prestações de contas anuais. Em relação aos depósitos que são originários do CNPJ do partido, houve transferência individualizada, por
CPF do doador originário, da conta bancária do partido político. Os depósitos realizados por Loni Ponath não circulavam pela conta da
ASMUTC, sendo a única contribuinte que depositava os valores doados diretamente na conta bancária do partido político. Quanto às doações
apontadas na tabela de fls. 85 a 96, são doações de anos anteriores, como comprovam as fichas razão da contabilidade do partido político.
Requereu o partido político a aprovação das contas apresentadas e juntou cópias de livros razão dos anos de onde individualiza origens dos
recursos obtidos em anos anteriores e transferidos à conta de campanha (fls. 116 a 454).
Juntado aviso de recebimento negativo da ASMUTC (fl. 455). Foi certificada a determinação da Corregedoria Regional Eleitoral decretando a
necessidade de constarem o presidente e o tesoureiro do partido político como partes no processo (fl. 456). Determinada a retificação da
autuação (fl. 458), foi certificada a alteração (fl.460) e publicada em nota de expediente a determinação da fl. 458 (fls. 461 e 462).
Emitido parecer técnico conclusivo, o examinador afirmou que não há que se confundir as obrigações decorrentes da Lei nº 9.096/1995 e
Resolução TSE nº 23.464/2015, que inclui a obrigação de prestar contas anualmente, com as obrigações decorrentes da Lei nº 9.504/1997 e
Resolução TSE nº 23.463/2015, mesmo que haja sobreposição de períodos sob análise. Mencionou que, ao recebimento de recursos de fonte
vedada da prestação de contas partidária, somam-se especificidades do uso de recursos de fonte vedada em campanha eleitoral da prestação
de contas eleitoral de partido político. Analisou que, na Consulta nº 1135/DF, o Ministro Marco Aurélio Mello, há vedação de contribuições
financeiras a partido político por detentor de cargo de cargo ou função de confiança, mediante consignação em folha de pagamento, e que
nesta consulta não há exceção ao período eleitoral como autorizador deste desconto em folha, ainda que a Lei nº 9.504/1997 e a Resolução
TSE nº 23.463/2015 não considere irregular a contribuição de detentores de cargo ou função de confiança. Afirma, ainda, que o Convênio
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realizado entre a ASMUTC e o PMDB de Três Coroas não retira a vedação imposta pela Consulta citada, fazendo com que a transferência dos
recursos recebidos em fonte vedada na conta "outros recursos" do partido político para a conta de campanha "contamina" os valores, devendo
também serem considerados de fonte vedada. Citou o art. 24, VI, e § 4º da Lei 9.504/97, em que é prevista a vedação de doação para partido
político ou candidato proveniente de entidade de classe ou sindical, devendo os valores serem devolvidos, quando sabida a fonte, ou
transferidos para a conta única do Tesouro Nacional, quando desconhecida a fonte. Opina, então, pela desaprovação das contas, de acordo
com a previsão dos artigos 25 e 65, I a III , da Resolução TSE nº 23.463/2015 e pelo recolhimento dos recursos de fonte vedadas utilizados em
campanha, dede que já não tenham sido objeto de recolhimento em prestações de contas outras (fls. 463 a 466).
Em promoção, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela citação do partido político para apresentar defesa e podução das provas que
reputar relevantes ao feito (fl. 468).
Sobreveio sentença das fls. 471 a 474, julgando DESAPROVADAS as contas e determinando a suspensão do recebimento de recursos
provenientes do fundo partidário pelo período de 12 meses, a remessa de cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral e anotação
no sistema de informações de contas eleitorais e partidárias (SICO).
Publicada nota de expediente (fls. 476 a 478), foi apresentado recurso pelo partido político (fls. 479 a 483) e pelo Ministério Público Eleitoral
(fls. 485 a 487).
Recebidos os recursos, foi determinada a intimação para apresentação de contrarrazões (fls. 489, 491 e 492). Foram apresentadas
contrarrazões pelo partido político (fls. 493 a 503) e pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 505 a 508).
Foi determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (fl. 511).
Recebidos os autos pelo TRE (fls. 513 e 514), e dada vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral (f. 514), foi juntado parecer opinando
pelo provimento do recurso do Ministério Público Eleitoral, para determinar o recolhimento de recursos de fontes vedadas ao Tesouro Nacional,
no valor de R$ 62.034,19 (sessenta e dois mil, trinta e quatro reais e dezenove centavos), e pelo desprovimento do recurso do partido político.
Sobreveio acórdão anulando a sentença por falta de intimação do Presidente e Tesoureiro do partido político para constituir procurador e/ou
integrarem o feito e manifestarem-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico, e retorno dos autos à origem para notificação
pessoal dos dirigentes responsáveis, preservando-se os demais atos praticados no processo (fls. 526 a 529).
Recebidos os autos (fl. 533), foi determinada a notificação do Presidente e Tesoureiro do partido político para contituírem procurador e para
manifestação ou complementação às irregularidades apuradas em relatório e parecer (fl. 535).
Realizadas as notificações pessoais (fls. 537 e 538), os dirigentes responsáveis apresentaram manifestação e juntaram aos autos
procurações. Presidente e Tesoureiro alegam que: a prestação de contas fora instruída com toda documentação exigida pela legislação; todos
os apontamentos realizados foram devidamente explicados através das diligências realizadas; que os repasses realizados pela ASMUTC não
devem ser caracterizados como doação de pessoa jurídica, uma vez que os doadores são pessoas físicas, filiadas ao partido, sendo a
ASMUTC mera repassadora dos valores; os servidores que possuem em seu cargo a nomenclatura "chefe", "supervisor", "assessor",
"coordenador", "diretor" não exercem cargo de comando sobre outros servidores; sobre as doações realizadas pelo Prefeito e Vice-Prefeito não
constituem fonte vedada, tendo em vista que são agentes políticos, diferenciando-se das autoridades públicas e, logo, não devem ser
caracterizados entre o rol de fontes vedadas; que as irregularidades apontadas na prestação de contas não devem ensejar a desaprovação,
mas sim a aprovação das contas com ressalvas (fls. 539 a 543).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, com suspensão na participação dos recursos do Fundo
Partidário por um ano, sem prejuízo da condenação à devolução dos valores ilicitamente recebidos (fls. 545 a 548).
Vieram os autos.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada tempestivamente pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB do
Município de Três Coroas, relativa ao pleito de 2016. A Resolução TSE nº 23.463/15 determina, em seus artigos 41, II, d, e 45, a
obrigatoriedade de os partidos políticos prestarem contas referente ao pleito municipal de 2016 até o dia 1º de novembro de 2016.
Considero que, apresentada a cópia do Convênio nº 01/2009 celebrado entre PMDB e ASMUTC pelo partido político (fls. 106 a 110),
desnecessário o reenvio de carta de intimação que retornou negativa (fl. 455), tendo em vista o cumprimento da solicitação.
Os documentos acostados aos autos e a análise da prestação de contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB de Três
Coroas comprovam que houve recebimento de recursos provenientes de fonte vedada, nos termos do art. 25, I e § 1º, da Resolução TSE
23.463/2015, já que a Associação dos Servidores Municipais de Três Coroas - ASMUTC, que possui inscrição no CNPJ sob nº
94.724.325/0001-60, é a entidade de classe que representa os servidores municipais de Três Coroas, como o próprio nome já indica, além de
ser pessoa jurídica sem fins lucrativos.
Inclusive, o próprio PMDB e seus dirigentes consideram a ASMUTC como a entidade de classe que representa os servidores municipais de
Três Coroas, tanto é que assinaram o Convênio nº 01/2009 com a associação como forma de receber dos servidores detentores dos cargos de
confiança e funções gratificadas associados o valor correspondente à contribuição mensal do partido político (fls. 108 a 110).
Com razão afirma o examinador que os valores arrecadados dos servidores detentores dos cargos de confiança e funções gratificadas na
conta "outros recursos" do partido político, ao serem transferidos para utlização durante a Eleição Municipal de 2016, "contaminam" os valores
com a irregularidade citada, caracterizando-se, assim, duplamente, como fonte vedada os valores utilizados na campanha. Isto é, além do art.
31, inciso IV, da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) ser expresso ao vedar ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie,
procedente de entidade de classe ou sindical (proibição prevista também pelo art. 24, inciso VI, da Lei nº 9.504/97 -Lei das Eleições), a
Resolução TSE nº 23.463/2015, em seu art. 25, I, foi expressa ao proibir o partido político o recebimento de recursos provenientes de pessoa
jurídica.
Esclarece a doutrina a respeito das fontes vedadas: (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 3ª ed. Porto Alegre, Verbo Jurídico, 2012, p. 400.):
Trata-se de recursos cuja ilicitude nasce cominada pelo legislador de modo absoluto e insanável, na medida em que a intenção é evitar que
atos de abuso de poder - em quaisquer de suas facetas - interfiram na igualdade de forças entre os candidatos, partidos e coligações.
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB do Município de Três Coroas,
relativas à Eleição Municipal de 2016, nos termos do art. 68, inciso III, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
DETERMINO a suspensão do recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 12 meses - período máximo previsto
na legislação de regência, por ser o razoável e adequado ao caso concreto, em que se verifica a dupla incidência de fonte vedada -, aplicado
no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão, conforme prevê o art. 68, §§ 3º e 5º, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
DETERMINO, ainda, a remessa de cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, conforme prevê o art. 74 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
ANOTE-SE no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), conforme determinação do art. 68, § 8º da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se as partes, nos termos do "caput" do art. 1º da Resolução TSE 23.328/2010.
Igrejinha, 30 de outubro de 2018
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral da 149ª ZE

150ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2018 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 64-27.2018.6.21.0150
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2017 - Requerimento de regularização de contas julgadas não
prestadas
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE XANGRI-LÁ (ADV(S) MATHEUS FERREIRA JARDIM-OAB 88746)
RESPONSÁVEL(S) : FÁBIO JÚNIOR RAMOS E EVERTON MACHADO ALVES (ADV(S) MATHEUS FERREIRA JARDIM-OAB 88746)
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas apresentado pelo Progressistas - PP de Xangri-Lá, relativo ao
exercício financeiro de 2017 (fls. 02/44).
Foi regularmente publicado o Edital 45/2018, bem como encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício ao Ministério Público Eleitoral, tendo transcorrido sem impugnações o prazo estabelecido no art. 31, §3º, da Resolução TSE
23.464/2015 (fls. 45/52).
Sobreveio parecer da unidade técnica pela regularização das contas julgadas não prestadas (fl. 53/53v).
No mesmo sentido, a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 55/55v).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
As contas do Progressistas - PP de Xangri-Lá, relativas ao exercício financeiro de 2017, foram julgadas não prestadas nos autos da PC nº 5565.2018.6.21.0150, transitada em julgado em 12/09/2018.
O pedido de regularização de contas julgadas não prestadas é previsto no art. 59, da Resolução TSE nº. 23.464/15, devendo observar o rito
previsto para o processamento da prestação de contas, no que couber.
O Partido apresentou os documentos necessários a verificar a movimentação financeira, no exercício financeiro de 2017, não sendo
detectadas impropriedades ou irregularidades, o que possibilitaria a aprovação das contas do referido exercício, caso tivessem sido
oportunamente apresentados os referidos documentos.
Com isso, não tendo havido impugnação ao requerimento de regularização de contas apresentado pelo Progressistas - PP de Xangri-Lá,
relativo ao exercício financeiro de 2017, bem como em face à manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral,
merecem ser consideradas regularizadas as contas anteriormente julgadas como não prestadas, nos termos do art. 59 da Resolução TSE
23.464/2015.
Isso posto, julgo REGULARIZADAS as contas julgadas anteriormente como não prestadas, relativas ao Progressistas - PP de Xangri-Lá,
exercício financeiro de 2017, conforme pedido de regularização formulado, nos termos do art. 59 da Resolução TSE 23.464/2015.
Regularizada a inadimplência, torno sem efeito as suspensões de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de anotação do registro do
órgão partidário, aplicadas nos autos do processo PC nº 55-65.2018.6.21.0150.
Comuniquem-se os órgãos nacional e estadual da agremiação, para fins de comunicação da presente decisão.
Oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta decisão, para o levantamento do registro da suspensão do
diretório no Sistema SGIP.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 30 de outubro de 2018
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2018 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 63-42.2018.6.21.0150
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2017 - Requerimento de regularização de contas julgadas não
prestadas
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CAPÃO DA CANOA (ADV(S) JOSUE DE MORAES MEDEIROS-OAB 85920)
RESPONSÁVEL(S) : VIDAL AURÉLIO DA SILVA FUCILINI E CARLOS ALBERTO TEIXEIRA (ADV(S) JOSUE DE MORAES MEDEIROS-OAB
85920)
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas apresentado pelo Progressistas - PP de Capão da Canoa, relativo
ao exercício financeiro de 2017 (fls. 02/44).
Foi regularmente publicado o Edital 43/2018, bem como encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício ao Ministério Público Eleitoral, tendo transcorrido sem impugnações o prazo estabelecido no art. 31, §3º, da Resolução TSE
23.464/2015 (fls. 46/52).
Sobreveio parecer da unidade técnica pela regularização das contas julgadas não prestadas (fl. 53/53v).
No mesmo sentido, a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 55/55v).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
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As contas do Progressistas - PP de Capão da Canoa, relativas ao exercício financeiro de 2017, foram julgadas não prestadas nos autos da PC
nº 50-43.2018.6.21.0150, transitada em julgado em 12/09/2018.
O pedido de regularização de contas julgadas não prestadas é previsto no art. 59, da Resolução TSE nº. 23.464/15, devendo observar o rito
previsto para o processamento da prestação de contas, no que couber.
O Partido apresentou os documentos necessários a verificar a movimentação financeira, no exercício financeiro de 2017, não sendo
detectadas impropriedades ou irregularidades, o que possibilitaria a aprovação das contas do referido exercício, caso tivessem sido
oportunamente apresentados os referidos documentos.
Com isso, não tendo havido impugnação ao requerimento de regularização de contas apresentado pelo Progressistas - PP de Capão da
Canoa, relativo ao exercício financeiro de 2017, bem como em face à manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público
Eleitoral, merecem ser consideradas regularizadas as contas anteriormente julgadas como não prestadas, nos termos do art. 59 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Isso posto, julgo REGULARIZADAS as contas julgadas anteriormente como não prestadas, relativas ao Progressistas - PP de Capão da
Canoa, exercício financeiro de 2017, conforme pedido de regularização formulado, nos termos do art. 59 da Resolução TSE 23.464/2015.
Regularizada a inadimplência, torno sem efeito as suspensões de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de anotação do registro do
órgão partidário, aplicadas nos autos do processo PC nº 50-43.2018.6.21.0150.
Comuniquem-se os órgãos nacional e estadual da agremiação, para fins de comunicação da presente decisão.
Oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta decisão, para o levantamento do registro da suspensão do
diretório no Sistema SGIP.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 30 de outubro de 2018
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE

151ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2018 - 151 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 92-96.2014.6.21.0000
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - OMISSÃO OU INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO OU PRIVADO
PARA FINS ELEITORAIS
PROCEDÊNCIA: Barra do Ribeiro
JUIZ ELEITORAL: NELSON DAGMAR DE OLIVEIRA FERRER
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : LUCIANO GUIMARAES MACHADO BONEBERG (ADV(S) EDSON LUIS KOSSMANN-OAB 47301, GUILHERME RODRIGUES
CARVALHO BARCELOS-OAB 85529, MARITANIA LÚCIA DALLAGNOL-OAB 25419 E OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO-OAB 30847)
JUSTIÇA ELEITORAL
151ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Classe: Ação Penal
Autos n.: 92.96.2014.6.21.0000
Autor: Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Sul
Réu: Luciano Guimarães Machado Boneberg
Data: 29/10/2018
SENTENÇA
Vistos etc.
LUCIANO GUIMARÃES MACHADO BONEBERG, qualificado preambularmente, foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral sob a
acusação de ter praticado o seguinte fato típico e antijurídico:
Nas eleições majoritárias do ano 2012, no município de Barra do Ribeiro, LUCIANO GUIMARÃES MACHADO BONEBERG, fez inserir
informação falsa em sua prestação de contas eleitorais, consistente na apresentação de recibo eleitoral que simula a prática de doação
estimável em dinheiro, no montante de R$ 2.500,00, por REJANE ROMANELLI CAMARGO, a qual jamais existiu. Assim agindo o denunciado,
de forma livre e consciente, fez incidir o tipo penal do artigo 350 do Código Eleitoral em sua conduta, mediante as seguintes ações que
revelam a autoria dolosa, bem como a relevância do falso para o pleito eleitoral:
1) LUCIANO GUIMARÃES MACHADO BONEBERG, alugou (valor do aluguel R$ 500,00 mensais, total pago de R$ 2.500,00), pela interposta
pessoa de REJANE ROMANELLI CAMARGO, o imóvel sala comercial localizada na Av. Visconde do Rio Grande, 1401, frente, para ser a
sede de seu comitê eleitoral nas eleições municipais de 2012; início da locação 15/05/2012, término em 15/10/2012; REJANE ROMANELLI
CAMARGO transferiu o uso do imóvel por meio de comodato ao Partido Social Democrático – PSD na data de 15/05/2012 (informações
documentais às folhas 98-106 do Inquérito);
2) LUCIANO GUIMARÃES MACHADO BONEBERG negociou a locação do imóvel diretamente com JOSÉ ALEXANDRE GUIMARÃES,
advogado e representante dos interesses do Sr. Arnaldo Reinert Neto, proprietário do imóvel; LUCIANO é quem indicou a interposta pessoa de
REJANE ROMANELLI CAMARGO para constar do contrato, bem como requereu a realização posterior do contrato de comodato, em que
REJANE transferiu o uso do imóvel ao comitê eleitoral dele; ambos os contratos foram celebrados no escritório de JOSÉ ALEXANDRE
(informações na forma de depoimentos às folhas 26, 177, 192 do Inquérito, corroboradas pelos contracheques de REJANE de folhas 200-209);
3) LUCIANO GUIMARÃES MACHADO BONEBERG, com o objetivo de não demonstrar a realidade dos fatos no plano do processo eleitoral,
apresentou o referido gasto, em sua prestação de contas, como doação estimável em dinheiro realizada por REJANE ROMANELLI
CAMARGO (informação documental à folha 84 do Inquérito) (…)
Sustentando ter relevância jurídica a referida falsidade ideológica e finalidade eleitoral, o Ministério Público Eleitoral aponta o denunciado como
incurso nas sanções do art. 350, do Código Eleitoral.
Por meio da decisão de f. 274 a 277, foi acolhido o pedido de arquivamento do inquérito policial em relação à investigada REJANE
ROMANELLI CAMARGO e determinado a expedição de carta de ordem a este juízo, com a finalidade de notificar o denunciado a apresentar
resposta à acusação, dentro de 15 dias, na forma do art. 4º, da Lei n. 8.038/90.
O denunciado ofereceu a defesa preliminar (f. 302 a 315), pugnando pela rejeição da denúncia.
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Por meio do r. acórdão de f. 318 a 321, a denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2015, determinando-se a abertura de vista à
Procuradoria Regional Eleitoral para análise do cabimento da suspensão condicional do processo.
Sobreveio proposta de suspensão condicional do processo (f. 345), a qual não foi aceita pelo réu, conforme ata de audiência constante à f.
361.
O réu foi citado (f. 388-verso) e ofereceu resposta à acusação à f. 392 a 400.
Através da r. decisão monocrática de f. 404, a competência para prosseguir no processamento do feito foi declinada a este juízo, haja vista o
réu não mais exercer o cargo de Prefeito de Barra do Ribeiro.
Seguiu-se assim a instrução do feito com a inquirição das testemunhas arroladas e interrogatório (f. 448, 493 a 496, 526, 593 e 661).
O réu juntou documentos (f. 670 a 766) e diligências foram atendidas (f. 774/778).
Foi declarada encerrada a instrução processual, concedendo-se 10 dias de prazo a cada uma das partes para apresentação de alegações
finais por memoriais.
O Ministério Público Eleitoral ratificou a pretensão punitiva deduzida na denúncia e requereu a condenação do réu, por infração ao art. 350, do
Código Eleitoral.
A Defesa, por sua vez, alegando inexistência de prova de o réu ter concorrido para a fraude imputada, pleiteou sua absolvição, com fulcro no
art. 386, V, do CPP.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A acusação veiculada na denúncia é de infração ao art. 350, do Código Eleitoral, e em linhas gerais, teria consistido em o réu inserir
informação falsa em sua prestação de contas eleitorais do ano 2012, precisamente a apresentação de recibo eleitoral que simularia a prática
de doação estimável em dinheiro.
Como se percebe, o crime pelo qual responde o acusado não é daqueles que necessariamente deixam vestígios palpáveis, cuja comprovação
se obtém por meio de exame de corpo de delito. Na verdade, a falsidade aqui tratada, como elemento integrante do referido tipo penal, não
está ligada aos requisitos extrínsecos do documento, mas ao seu conteúdo, que não deve corresponder à verdade dos fatos para caracterizar
a infração penal.
E por esta natureza, a materialidade e autoria do fato devem ser extraídas da perquirição meticulosa do conjunto probatório, do cotejo de todos
elementos reunidos aos autos, a fim de definir se estão amoldadas todas as elementares do tipo.
Para esse descortinamento então, começo transcrevendo os depoimentos colhidos na fase judicial, nos pontos que interessam ao julgamento,
para a seguir contextualizá-los à luz dos documentos carreados aos autos.
Francisco Guimarães Gutierrez (f. 448) afirmou que, na condição de político da cidade, esteve no subdiretório em certa ocasião para proferir
palestra e ouviu da própria Rejane, quando dirigia-se aos presentes, que ela fazia o pagamento dos alugueres da sala onde instalado o
subdiretório. A campanha era pobre e não havia dinheiro para custear propaganda eleitoral, e Rejane intercedeu para afirmar que estaria
efetuando doação para pagamento da despesa da sala. Rejane pagava porque queria contribuir com o partido. Conversou com Rejane em
apenas duas oportunidades.
Rejane Romanelli Camargo (f. 493 a 496), pivô da acusação feito ao réu, declarou ter sido assessora de gabinete quando este era prefeito de
Barra do Ribeiro. Na ocasião o réu solicitou-lhe que fosse locatária de um imóvel que viria a servir de sede para o seu partido político. Esse
imóvel seria entregue por ela à agremiação em comodato. Documentos foram confeccionados. Todos os meses o acusado lhe entregava
dinheiro para pagar o aluguel do referido imóvel. Isso se deu por cinco ou seis meses. Nunca chegou a usar o imóvel, que foi escolhido pelo
réu, o qual a orientou a procurar o advogado Alexandre para formalizar a locação. Era esse advogado quem recebia os aluguéis todos os
meses e lhe passava recibo, que era entregue ao prefeito. Trabalhou poucos meses no município de Barra do Ribeiro, no período próximo às
eleições de 2012. Nunca foi filiada ao PSB, mas participava das reuniões do partido por causa do prefeito. Foi pressionada pelo réu a mentir, a
dizer que o dinheiro do pagamento dos aluguéis saia de seu bolso. Descobriu que constava como doadora de campanha do acusado depois
de ter sido transferida para uma secretaria municipal. Lá pessoas comentaram a respeito disso, só então ficou sabendo do fato. Confirmou a
informação no site do TRE/RS e logo foi ao cartório eleitoral para questionar se poderia ser doadora de campanha sem saber. Tentou falar
diversas vezes com o prefeito sobre esse assunto, mas não conseguiu. O vice-prefeito Jorge e a assessora Silvana, irmão do acusado, não
sabiam do assunto. Chegou a sofrer pressão de Jairo, adversário do prefeito. Sentiu-se usada pelo acusado.
José Alexandre Guimarães (f. 526) questionado sobre os fatos descritos na denúncia, afirmou que administrava a locação do imóvel em
questão, o qual estava desocupado no ano 2012. Na época recebeu uma ligação telefônica do acusado indagando sobre a disponibilidade do
imóvel para locação. Então fez contato com o proprietário, o qual concordou em alugá-lo. Inicialmente o acusado queria receber por
empréstimo o imóvel, mas o proprietário não concordou e exigiu pagamento de aluguel. O réu então comentou consigo que a locatária seria
uma senhora de nome Rejane, a qual não conhecia e não conhece. Foi combinado o valor do aluguel e o contrato foi celebrado com a Sra.
Rejane. Foi ela quem efetuou o pagamento dos aluguéis. Nunca teve contato pessoal com Rejane, ela efetuava os pagamentos à sua
secretária. O imóvel foi usado para campanha eleitoral. O réu não comentou porque Rejane seria a locatária do imóvel. O depoente questionou
sobre um eventual fiador, mas o réu afirmou que Rejane seria pessoa de confiança, como de fato ficou demonstrado, pois não houve atraso
nos pagamentos. Nunca conversou com Rejane.
Jorge Bressan (f. 526) foi candidato a vice-prefeito de Barra do Ribeiro na chapa do acusado. Ficou sabendo que a sala usada como comitê no
pleito de 2012 foi doada por Rejane ao Partido. Rejane exercia cargo em comissão (CC) na Prefeitura, era ela quem pagava os aluguéis do
prédio. Todos os CC ajudaram na campanha do partido, que era pobre. Jairo Duarte concorreu a prefeito na mesma eleição. Nega tenha
doado dinheiro a Rejane para pagar o aluguel do referido imóvel. Acredita que Rejane tenha trocado de lado ao fazer afirmação de que o
dinheiro utilizado para pagar os alugueis lhe era repassado pelo réu ou pelo depoente. Não sabe qual era o valor da remuneração de Rejane.
Não é verdade tenha se reunido com Rejane para forçá-la a assinar uma declaração de que fora ela quem pagou os alugueis do imóvel.
José Carlos Santa Helena (f. 526) ajudou a fundar o partido em Barra do Ribeiro. Sobre o imóvel usado pelo comitê, afirma que Rejane ficou
encarregada de sua locação. Isso foi definido em reunião das pessoas envolvidas com a campanha. Rejane ficou magoada quando foi
transferida para a secretaria municipal de obras. Ela acabou se juntando a outros servidores insatisfeitos e prejudicou o bom andamento dos
trabalhos na repartição. Nessa época já havia movimento de pessoas interessadas em promover a cassação do mandato do réu. Nega ter
ameaçado demitir Rejane, mas acabou efetivamente demitindo-a por ter perdido a confiança. Nunca viu Rejane pagando os locatícios, mas
sabe que esse era um encargo dela e a ouviu comentar em certa ocasião que estaria saindo para fazer o pagamento. Não perguntou se os
recurso usados por ela para pagar os alugueis eram próprios ou de terceiros, até porque ela tinha muitos empréstimos.
Volnei Porto Sabóia (f. 526) trabalhou com técnico de informática na prefeitura na mesma época em que Rejane e pode afirmar que ela
participou ativamente da campanha do prefeito Luciano. Ouviu Rejane comentar que contribuiria com a campanha de Luciano pagando o
aluguel da sede do partido. Sabe que ela foi trabalhar na secretaria de obras depois de sair do gabinete do prefeito e que este foi cassado e
depois retornou ao cargo. Rejane não aceitou com naturalidade sua transferência para a secretaria de obras, pelo que ouviu falar no ambiente
de trabalho.
Dione Cortinaz de Souza (f. 526) afirmou que Rejane trabalhou no município em 2012, vinculada ao prefeito Luciano. Fazia campanha para
ele. A depoente questionou Rejane em certa data porque o diretório do partido do prefeito estava fechado e ela mencionou que não sabia a
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razão. Na mesma oportunidade Rejane declarou-lhe que doava à campanha de Luciano o valor necessário para pagamento do aluguel do
diretório.
Pedro Silvestre Rocha Costa (f. 526) aduziu que no ano 2012 elegeu-se vereador de Barra do Ribeiro, em oposição ao então prefeito Luciano.
Foi transferido para a secretaria de obras do município na mesma época em que a servidora Rejane lá também foi trabalhar. Esta demonstrou
insatisfação com a mudança de setor. Ela queria um cargo de secretária porque ajudou na campanha. Rejane falou que estava chateada e que
faria algo para ralar o prefeito. Sabe que ela conversou com o opositor do prefeito nessa época, o candidato Jairo. Rejane falou que teria
contribuído com o pagamento do aluguel de um prédio para o partido, por isso ela estava mais chateada. Ela teria ajudado na campanha e
queria uma secretaria para ela ou para sua filha.
Joel Ghisio (f. 593) trabalhou como chefe de gabinete do Prefeito Luciano. Rejane foi servidora CC do gabinete por um tempo e depois foi
transferida para a secretaria de obras. Ela queria a secretaria de Turismo para si e a de agricultura para a filha dela. Rejane falou com o
depoente que havia ajudado a pagar o diretório e que por isso deveria receber uma secretaria. Ela ficou insatisfeita por não ter recebido uma
secretaria. Jairo e Rejane são amigos. Na época soube que Jairo ficou bastante irritado com sua chegada ao município, para chefiar o
gabinete do prefeito. Ficou sabendo também do assunto do aluguel do prédio no ano seguinte, em 2013, quando foi trabalhar na prefeitura.
Rejane comentou consigo o interesse em assumir uma secretaria, usando o argumento de que havia ajudado a pagar o prédio do diretório
para obter o acolhimento de seu pleito. O depoente falou que isso não era assunto para ser barganhado em troca de uma secretaria. Por fim
Rejane estava trabalhando na secretaria de obras, em auxílio ao secretário Santa Helena. Rejane expressou inconformismo pelo fato de ter
sido transferida para a secretaria de obras. O prefeito demitiu Rejane depois de um ano da mudança de função, mas por questão de
enxugamento da máquina.
Clisélia Pacheco Alencastro (f. 661) trabalhou na administração do município de Barra do Ribeiro no ano 2012. Conheceu Rejane e sabe que
ela trabalhou no gabinete do prefeito. Conversava frequentemente com ela, até porque ambas residiam em Guaíba e costumavam viajar no
mesmo ônibus. Havia comentários na prefeitura de que Rejane teria de fato locado o prédio do diretório do partido na campanha de 2012. Ela
sentia orgulho por ter alugado o prédio e deixava transparecer esse sentimento. Era comum ela encontrar-se no referido prédio. Em uma
ocasião, na rodoviária, Rejane interpelou a depoente e mostrou-lhe um documento da justiça eleitoral em que o seu nome (de Rejane)
aparecia como doadora da campanha do prefeito. Ela estava insatisfeita com isso porque sua família não poderia saber que ela estava doando
recursos para a campanha. A depoente então a advertiu de que o procedimento estaria correto, pois se houve doação, deveria haver registro
do ato. De qualquer modo, Rejane estava muita irritada e mencionou que o prefeito pagaria por isso, pois não era para aparecer o nome dela.
Na época já havia muita confusão na prefeitura envolvendo a possibilidade de cassação do prefeito. Por diversas vezes Rejane comentou com
a depoente seu desejo de assumir um cargo de secretaria do município. Sabe que ela acabou indo trabalhar na secretaria de obras. Houve
muitas denúncias contra supostas irregularidades na administração, que atrapalharam o andamento dos trabalhos. Além disso, houve intensa
fiscalização do executivo municipal pelos órgãos competentes.
Luciano Guimarães Machado Bonenberg (f. 661), em seu interrogatório, referiu que a denúncia não retrata a verdade dos fatos. Em resumo,
aduz que Rejane pagou pelo aluguel do prédio do diretório do partido, mas posteriormente mudou a versão e negou tivesse efetuado esse
pagamento. Sofreu pressão muito grande desde que assumiu a administração do município. Jairo perdeu a eleição e não aceitava o resultado,
tanto que passou a trabalhar na câmara municipal, onde fazia oposição ao executivo. Rejane foi contratada para trabalhar bem próximo do
prefeito e, atendendo a pedido dela, também foi contratada Andréia, nora de Rejane. Em uma reunião para discutir sobre a sede do diretório,
Rejane prontificou-se a pagar o aluguel do prédio. Na época Rejane tinha sua renda da aposentadoria do INSS e mais a remuneração pelo
cargo de confiança exercido no município. Ela locou o prédio e assinou um contrato de locação. Também foi feito um contrato de comodato, o
qual o interrogando não assinou. Nega seja sua assinatura constante desse contrato. Ela efetuou o pagamento dos aluguéis todos os meses.
Em uma ação judicial que tramitou em Barra do Ribeiro (Representação n. 511.22.2012.6.21), Rejane admite em seu depoimento que pagou o
aluguel da sala do diretório. Em momento seguinte, na promotoria de justiça, Rejane mudou a versão e disse que não pagou pelo aluguel do
prédio. À f. 13 dos autos consta um pedido de Jairo Duarte de que Rejane seja reinquirida sobre o aluguel, e foi a partir daí que ela mudou de
versão. Depois que passou a trabalhar na secretaria de obras a insatisfação de Rejane aumentou. Ela chegou a pedir para ela ou para sua
nora uma das duas secretarias que vagaram na época, mas não foi atendida. Após os fatos aqui tratados, ela trabalhou como CC na câmara
municipal de Guaíba, para partido que fazia oposição ao interrogando.
Pois bem, conforme foi adiantado ao início desta fundamentação, o crime do qual é acusado o réu não está relacionado ao aspecto
documental de sua prestação de contas, que formalmente atende às disposições de regência da matéria, mas ao seu conteúdo intrínseco, ou
seja, à veracidade das informações contidas no documento. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o réu teria simulado a doação de R$
2.500,00 pela eleitora Rejane Romanelli Camargo, mediante a apresentação de recibo eleitoral correspondente a essa importância, quando na
verdade não teria ocorrido doação alguma.
A prova desta conduta dolosa, certamente pela natureza do documento, tem relevância para o pleito eleitoral, na medida que afeta diretamente
o equilíbrio da disputa e a lisura dos gastos de campanha, configurando, por conseguinte, o crime imputado na denúncia.
Na linha desse raciocínio, afora os documentos da prestação de contas que não foram objeto de impugnação por qualquer das partes e,
portanto, tornaram-se ponto incontroverso nos autos, o que sobra para apurar a veracidade de seu conteúdo são os depoimentos colhidos em
juízo acerca da dinâmica dos fatos atribuídos ao acusado.
E a leitura atenta dos depoimentos transcritos acima revelam duas versões possíveis e plausíveis, uma endossando a tese acusatória, embora
um tanto mais frágil que sua antagônica, e outra dando respaldo à versão defensiva sustentada desde o princípio pelo réu, primeiro em sua
defesa preliminar (f. 302 a 315) e posteriormente em sua defesa prévia (f. 392 a 400).
A tese acusatória encontra amparo, basicamente, no depoimento de Rejane Romanelli Camargo, a qual declarou perante órgão do Ministério
Público que nunca fez doação estimável em dinheiro à campanha do candidato a prefeito, ora réu, e que os pagamentos dos alugueres do
prédio em que esteve situado o diretório do partido eram feitos por ela, mas a pedido deste último, com recursos estranhos ao seu
conhecimento. Inclusive Rejane teria externado forte insatisfação ao tomar conhecimento de que seu nome aparecia em prestação de contas
do réu como doadora de campanha. Ela negou veementemente essa prática e acabou motivando esta ação penal.
De outra parte, a tese defensiva sustentada ao longo da instrução processual se prende ao argumento de que Rejane foi sim doadora da
campanha do réu e pagou mensalmente (durante cinco meses) o aluguel do prédio do diretório (ou comitê). Para comprovar tal alegação, a
defesa assevera que ela própria era quem efetuava os pagamentos ao administrador do prédio e por inúmeras vezes tornou públicas as
doações, comentando com diversas pessoas e, inclusive, utilizando-as como esteio para postular junto à administração do município um cargo
de secretária, para si ou para sua nora.
A defesa explorou com muita propriedade uma suposta insatisfação de Rejane com a postura adotada pelo réu enquanto prefeito de Barra do
Ribeiro, pois a teria movido de função, a seu contragosto, e para exercer cargo de menor expressividade na administração. Segundo foi dito e
comprovado pelos depoimentos das testemunhas acima transcritos, Rejane tinha status de chefe de gabinete e teria sido designada para
trabalhar em função de menor relevância na secretaria de obras do município.
Na concepção da defesa – o que não se pode excluir por dedução –, Rejane alterou a verdade dos fatos por ter passado a nutrir sentimento de
raiva com a situação a que foi submetida pelo prefeito, ainda mais por ter encontrado na secretaria de obras um conjunto de pessoas que se
colocavam com adversários políticos deste último, criando-se um ambiente favorável e instigador à postura por ela adotada contra o acusado.
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Por certo não há como afirmar, com convicção, que Rejane alterou a verdade dos fatos com o propósito de prejudicar o réu, mas da mesma
forma, à luz dos depoimentos reunidos nos autos, também não é possível admitir tenha o réu utilizado aquela como interposta pessoa para
fraudar o registro das despesas de campanha. Para dizer de outro modo, as provas produzidas não deixam certeza sobre a conduta atribuída
ao réu e, havendo dúvida quanto à prática delitiva, há de se instrumentalizar o benefício da dúvida em favor do acusado.
E para demonstrar a dúvida que paira em benefício do acusado, atente-se primeiramente para o depoimento de José Alexandre Guimarães,
administrador do prédio multicitado nos autos. De acordo com essa testemunha, o réu manteve contato consigo e mencionou que seria Rejane
quem alugaria o imóvel e que ela seria pessoa de confiança, não havendo necessidade de fiador. E de fato, de acordo com a testemunha, foi
Rejane quem efetuou todos os pagamentos dos alugueis à sua secretaria. Em momento algum o réu esteve no seu escritório para pagar
aluguéis.
Também prestou depoimento nesse sentido a testemunha Francisco Guimarães Gutierrez (f. 448). De acordo com Francisco, a própria Rejane,
dirigindo-se aos presentes no prédio em que instalado o diretório, declarou abertamente a todos, durante uma reunião, que ela pagava os
alugueres do imóvel.
Por sua vez, Jorge Bressan (f. 526) candidato a vice-prefeito de Barra do Ribeiro na chapa do acusado, declarou que Rejane exercia cargo em
comissão na administração local e, assim como todos os CC, ajudou na campanha do partido, que era pobre. Ela efetuou o pagamento dos
aluguéis do prédio.
Realmente, embora possa ser uma prática até censurável, sabe-se que costumeiramente muitos servidores ocupantes de cargos em comissão
acabam contribuindo para a campanha dos candidatos à reeleição, seja espontaneamente, seja por coação velada, ora trabalhando
ativamente na divulgação da campanha, ora doando parte de sua remuneração para custeio de despesas. Não se está afirmando que foi isso
que ocorreu no caso concreto, mas trata-se de uma hipótese possível, que não pode ser descartada.
Daí saber se efetivamente Rejane teve motivos para mudar sua versão e responsabilizar o réu pelo fato ora tratado, é, sem dúvida, algo difícil
no cenário dos autos.
O que se quer dizer é que existem elementos probatórios nos autos tornando provável a tese da defesa, segundo a qual Rejane teria mudado
seu depoimento e incriminado o réu de haver usado seu nome para alugar o prédio do diretório. Diz-se isso porque as testemunhas inquiridas
foram quase unânimes ao declararem que Rejane sempre foi muito aberta ao admitir que pagava o aluguel do prédio. Ora, se isso é ou não
verdade, realmente é algo difícil de sustentar, pois se de um lado tantas testemunhas fizeram tal afirmação, de outro tem-se a declaração de
Rejane negando o fato.
Mas, como já referido, a dúvida não pode ser interpretada em prejuízo o réu. Se existe a possibilidade de Rejane ter mentido para prejudicar o
acusado – e a julgar pelas declarações acima transcritas, ela tinha motivos –, a incerteza sobre a existência da conduta imputada a este deve
ser recebida em seu benefício, como fundamento para sua absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.
DISPOSITIVO
Posto isso, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia em face de LUCIANO GUIMARÃES MACHADO
BONEBERG, já qualificado, ao efeito de absolvê-lo da acusação de infração ao art. 350, do Código Eleitoral, o que faço com lastro no art. 386,
II, do CPP.
Passada em julgado e adotadas as medidas decorrentes, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Barra do Ribeiro, 29 de outubro de 2018
NELSON DAGMAR DE OLIVEIRA FERRER
Juiz Eleitoral da 151ª ZE

162ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2018 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-96.2018.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vera Cruz
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ALEX KURT MUSSKOPF-OAB 97263)
RESPONSÁVEL(S) : ALEX KURT MUSSKOPF E DAIANA MOENKE (ADV(S) ALEX KURT MUSSKOPF-OAB 97263)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária anual apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Vera Cruz/RS,
referente ao exercício de 2017.
O Sr. Técnico Judiciário ao analisar as contas, constatou que os documentos apresentados refletem adequadamente a movimentação
financeira e patrimonial do partido. Posteriormente manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no sentido de aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidárias anuais, apresentadas pelo partido acima identificado.
Registra-se que a prestação de contas, foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015,
estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias anuais, apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Vera
Cruz/RS, referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015, ante os
fundamentos declinados.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Santa Cruz do Sul, 30 de outubro de 2018
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA - Juíza Eleitoral da 162ª ZE
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173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 060/2018 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 107-26.2017.6.21.0173
AUTOR(S): MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
VITIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S): ALAN DOS SANTOS VIEIRA (ADVS. MARCONI DE ÁVILA DIAS OAB/RS 96.343)
“Vistos.
Considerando as ponderações lançadas pelo Ministério Público, defiro a prorrogação pelo período de prova por 6 meses, a contar da data que
originalmente escoaria.
Intime-se o réu, salientando que, em caso de novo descumprimento, o benefício será revogado.
Intime-se o órgão ministerial. Dils
Em 25/10/2018.."
Quelen Van Caneghan
Juíza Eleitoral
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