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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 172/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 18.09.2018 (terça-feira, às 16:00 horas):
Relatora: Marilene Bonzanini 1) Proc. Classe RE N. 68233 - Recurso Eleitoral - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Abuso - de Poder
Econômico - Representação - Captação Ilícita de Sufrágio - Captação Ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Cargo
- Vereador - Cassação do Registro - Cassação do Diploma - Inelegibilidade - Multa - Parcialmente Procedente. Procedência: Ijuí.
Recorrente(s): Claudiomiro Gabbi Pezzetta (Adv(s) André Vieira Stern-OAB OAB/RS 67.257, Augusto Otávio Stern-OAB OAB/RS 10.510,
Giovani Bortolini-OAB OAB/RS 58.747, Jose Mauricio de Almeida Arbo-OAB OAB/RS 47.915 e Juliano Vieira da Costa-OAB OAB/RS 65.426),
Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Claudiomiro Gabbi Pezetta (Adv(s) André Vieira Stern-OAB OAB/RS 67.257, Augusto Otávio SternOAB OAB/RS 10.510, Giovani Bortolini-OAB OAB/RS 58.747, Jose Mauricio de Almeida Arbo-OAB OAB/RS 47.915 e Juliano Vieira da CostaOAB OAB/RS 65.426), Paulo Rogério Assmann, Airton da Paixão de Lima e Edemar Alves Feller (Adv(s) Giovani Bortolini-OAB OAB/RS
58.747, Jose Mauricio de Almeida Arbo-OAB OAB/RS 47.915 e Juliano Vieira da Costa-OAB OAB/RS 65.426), Ministério Público Eleitoral.
Relator: Luciano André Losekann 2) Proc. Classe RC N. 47594 - Recurso Criminal - Ação Penal - Corrupção Ou Fraude - Pedido de
Condenação Criminal - Pedido de Aplicação de Multa - Improcedente. Procedência: Tapejara. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral.
Recorrido(s): Idanir Antônio Rodrigues (Adv(s) Romoaldo Pelissaro-OAB OAB/RS 51.866).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 12.09.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha Diretor-Geral.
PAUTA N. 173/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 19.09.2018 (quarta-feira, às 14:00 horas):
Relatora: Marilene Bonzanini 1)Proc. Classe RE N. 21909 - Recurso Eleitoral - Representação - Captação Ilícita de Sufrágio - Abuso - de
Poder Econômico - Pedido de Cassação de Registro - Pedido de Cassação de Diploma - Pedido de Declaração de Inelegibilidade - Pedido de
Aplicação de Multa - Pedido de Anulação de Eleição - Improcedente. Procedência: Dom Pedrito. Recorrente(s): Alvaro Raul de Souza Zanolete
(Adv(s) Elton Carvalho Barcelos-OAB OAB/RS 47.967, Nadielle Gularte Silva-OAB OAB/RS 101.218 e Sandra Denise dos Santos BalsamoOAB OAB/RS 46.919). Recorrido(s): Mario Augusto de Freire Gonçalves e Alberto Rodrigues (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS
51.723, Everson Alves dos Santos-OAB OAB/RS 104.318 e Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799).
Relatora: Marilene Bonzanini 2)Proc. Classe RE N. 36011 - Recurso Eleitoral - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - Reserva Legal de
Gênero - Cargo - Vereador - Coligação Partidária - Proporcional - Cassação do Registro e do Diploma - Declaração de Nulidade de Votos Improcedente. Procedência: Taquari. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Pedro Danilo da Costa Gravina, Ana Cristina de
Oliveira Goethel, Lilane Pereira da Rocha, Nilton Flores da Silva Neto, Cassio Pereira Von Fruhauf, Aragão Custódio Santos Siqueira, Paulo
Roberto da Silva Flores, Marcos José Machado dos Reis, Adão Carlos Alexandre Lopes, Arizoli Pereira, Jeferson Luiz Santos da Rosa, João
Fernando Zuber, Anselmo Junqueira dos Santos, Homero da Silva Rosa, Roberto Luis de Araujo Vargas, José Moisés Costa Carbonell, Sandro
Jocelito Forgiarini, Thiago da Conceição Lopes, Eduardo Tadeu Fiscuk, Alcides Marques Saldanha, Miguel Bastos Maritns, Danilo Roberto
Viana Pereira e Paulo Jair da Silva Pereira (Adv(s) Angelica Frühauf Capellão-OAB OAB/RS 85.138, Gustavo Mallmann Pereira-OAB OAB/RS
71.115, Italo Cordeiro Schoeder-OAB OAB/RS 54.820, João Batista Bastos Pereira-OAB OAB/RS 83.958, Marcela Araujo Jantsch-OAB
OAB/RS 91.664 e Paulo de Tarso Pereira-OAB OAB/RS 11.814), Clovis Schenck Bavaresco (Adv(s) Angelica Frühauf Capellão-OAB OAB/RS
85.138, Italo Cordeiro Schoeder-OAB OAB/RS 54.820, João Batista Bastos Pereira-OAB OAB/RS 83.958 e Marcela Araujo Jantsch-OAB
OAB/RS 91.664), Rene Davila Marques (Adv(s) Edward Nunes Machry-OAB OAB/RS 67.219), Marcos Adriano da Silva (Adv(s) Gustavo
Mallmann Pereira-OAB OAB/RS 71.115, Italo Cordeiro Schoeder-OAB OAB/RS 54.820 e Paulo de Tarso Pereira-OAB OAB/RS 11.814).
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 3)Proc. Classe AP N. 45531 - Ação Penal - Crime Eleitoral - Prestação de Contas - de
Candidato - Omissão Na Declaração de Recursos Financeiros, de Bens e de Serviços - Pedido de Condenação Criminal. Procedência:
Alvorada. Autor(s): Ministério Público Eleitoral. Réu(s): Vera Lúcia Oliveira de Souza, João Marafiga Dias e Sérgio Ivã Nunes dos Santos
(Adv(s) César Luís Pacheco Glöckner-OAB OAB/RS 64.039, Tamara Lopes Lemes-OAB OAB/RS 93.134 e Vanessa Armiliato de Barros-OAB
OAB/RS 59.181), José Arno Appolo do Amaral (Adv(s) Diego de Souza Beretta-OAB OAB/RS 76.948, Genaro José Baroni Borges-OAB
OAB/RS 4.471 e José Henrique Rodrigues-OAB OAB/RS 66.401), Vânio Presa (Adv(s) Genaro José Baroni Borges-OAB OAB/RS 4.471 e José
Henrique Rodrigues-OAB OAB/RS 66.401).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 12.09.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha Diretor-Geral.

Despachos
PROCESSO 0601916-02.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601916-02.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS49740
Vistos. Considerando o teor da certidão da Secretaria Judiciária (ID 122041), a qual noticia a existência de prevenção desta Magistrada, em
face da PC n. 0600488-82.2018.6.21.0000, relativo à omissão do dever de prestar contas do mesmo partido e do mesmo exercício financeiro
e, em especial, considerando a fase em que se encontra aquele processo, determino a seguinte providência: a) sejam extraídas, do presente
processo, cópias da petição inicial e peças que a acompanham, bem como da certidão da composição partidária (ID 127261), as quais devem
ser juntadas aos autos da PC antes mencionada; b) seja feita a imediata conclusão da PC n. 0600488-82.2018.6.21.0000. Feita essa
determinação, forte no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o presente processo sem julgamento do mérito. Cumpra-se. Diligências legais. Porto
Alegre, 6 de setembro de 2018. Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI, Relatora.
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PROCESSO CLASSE: PC N. 2422-66.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 420582014
RELATOR(A): LUCIANO ANDRÉ LOSEKANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s):
THAIS DAMIN DE MORAES, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 1288 (Adv(s) João Affonso da Camara Canto OAB/RS
12.393 e Lieverson Luiz Perin OAB/RS 49.740)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Vistos.
Nos termos da manifestação à fl. 126, procedi a liberação da importância de R$ 45,07, tornada indisponível via Sistema BACENJUD.
Realizada consulta ao sistema INFOJUD, não foram encontradas declarações de imposto de renda para os exercícios 2018, 2017, 2016, 2015
e 2014.
Intime-se a AGU para ciência do resultado da consulta e para que se requeira, no prazo de 05 dias, o que entender de direito.
Após, retornem conclusos.
Publique-se.
Porto Alegre, 6 de setembro de 2018.
Des. Eleitoral Luciano André Losekann,
Relator.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA P N. 205, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018
Regulamenta a prestação de serviço extraordinário no período eleitoral de 2018, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul.
O Desembargador JORGE LUÍS DALL’AGNOL, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A adoção do regime de serviço extraordinário no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Sul, no período compreendido
entre os dias 15 de agosto e 19 de dezembro de 2018, obedecerá ao disposto nesta Portaria.
Art. 2º O serviço extraordinário deverá ser realizado na exata medida da necessidade, para atender situações excepcionais e temporárias,
sempre que a demanda não puder ser atendida mediante escala de revezamento entre os servidores.
Parágrafo único. Compete ao gestor acompanhar a prestação do serviço extraordinário pelos servidores que lhe são subordinados, zelando
para que ocorra tão somente nas hipóteses em que for constatada imperiosa necessidade do serviço.
Art. 3º Poderão prestar serviço extraordinário os servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro deste Tribunal, ocupantes de cargo em
comissão, requisitados, removidos, em exercício provisório e cedidos nos termos do artigo 94-A, inciso II, da Lei 9.504, de 1997.
CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS
Art. 4º Não haverá plantão para o exercício do poder de polícia nos cartórios eleitorais do estado.
Art. 5º Fica autorizada a realização de serviço extraordinário em dias úteis pelos servidores lotados nos cartórios eleitorais, independentemente
de pedido, no período de 15 de agosto a 31 de outubro de 2018.
Art. 6º A autorização de que trata o art. 5º limita-se, cumulativamente:
I – a 2 (duas) horas extras diárias; e
II – ao total de horas extras mensal estabelecido no Anexo I desta Portaria.
Art. 7º Os servidores lotados nos cartórios eleitorais poderão realizar trabalho interno em 2 (dois) sábados do mês de setembro, limitado a
cinco horas diárias, mediante solicitação encaminhada via Processo Administrativo Eletrônico - PAE .
Art. 8º Na véspera e no dia das eleições, os limites máximos diários serão os previstos no Anexo II desta Portaria.
Art. 9º Na hipótese de feriado municipal, a realização de serviço extraordinário deverá ser justificada pelo Juiz Eleitoral, por meio de solicitação
encaminhada via Processo Administrativo Eletrônico - PAE.
Art. 10. O servidor da Secretaria cujo deslocamento tenha sido autorizado pelo Diretor-Geral para prestar auxílio aos cartórios eleitorais
sujeitar-se-á aos limites mensais destinados àquelas unidades, proporcionalmente ao período do deslocamento.
CAPÍTULO III
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA SECRETARIA
Art. 11. Fica autorizada a realização de serviço extraordinário pelos servidores lotados na Secretaria, no período de 15 de agosto a 19 de
dezembro de 2018, de acordo com o planejamento encaminhado pelas unidades, anexado a processo administrativo eletrônico próprio.
Art. 12. A autorização de que trata o artigo 11 sujeita-se aos seguintes limites diários:
I – 2 (duas) horas extras em dias úteis;
II – 9 (nove) horas extras aos sábados, domingos e feriados, para os servidores lotados na Secretaria de Controle Interno e na Secretaria
Judiciária;
III – 7 (sete) horas extras aos sábados, domingos e feriados, para os servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação;
IV – 5 (cinco) horas extras aos sábados, domingos e feriados, para os servidores lotados nas demais unidades da Secretaria do Tribunal
Art. 13. Na véspera e no dia das eleições, os limites máximos diários serão os previstos no Anexo II desta Portaria.
Art. 14. O serviço extraordinário que demande a participação de servidores de unidades distintas será planejado pelo gestor do respectivo
grupo de trabalho e submetido à Diretoria-Geral.
CAPÍTULO IV
DO CÔMPUTO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Art. 15. Será considerado como serviço extraordinário aquele que exceder a jornada de trabalho ordinária em dias úteis, bem como aquele
prestado aos sábados, domingos e feriados.
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§ 1º A jornada de trabalho ordinária, prevista no caput, corresponde à duração de 8 (oito) horas, separada por intervalo de, no mínimo, 1 (uma)
hora, para repouso ou alimentação.
§ 2º O serviço extraordinário dos servidores com jornadas de trabalho inferiores a 40 (quarenta) horas semanais será considerado a partir da
primeira hora excedente à sua jornada diária, observando-se, em todos os casos, o intervalo intrajornada previsto no § 1º.
Art. 16. Os servidores estudantes que cumprem regime de horário especial previsto no art. 98 da Lei n. 8.112, de 1990, somente realizarão
serviço extraordinário após a compensação integral das horas devidas.
Art. 17. Os servidores que cumprem regime de horário especial previsto nos § 2º e 3º do art. 98 da Lei n. 8.112, de 1990, ou tiveram sua
jornada reduzida por laudo médico oficial somente poderão realizar serviço extraordinário aos sábados, domingos e feriados, limitado ao total
de horas de sua jornada diária.
Art. 18. As servidoras que cumprem regime de horário especial em virtude do programa de assistência à mãe-nutriz somente poderão realizar
serviço extraordinário aos sábados, domingos e feriados, limitado ao total de seis horas diárias.
Parágrafo único. Na véspera e no dia das eleições, os limites máximos diários serão os previstos no Anexo II desta Portaria, observando-se
intervalo de, no mínimo, 1 (uma) hora para repouso, alimentação e amamentação, a cada seis horas trabalhadas.
Art. 19. Quando não cumprida a carga horária mensal de trabalho e não havendo saldo em banco de horas, a compensação se dará com as
horas trabalhadas dentro do próprio mês.
Art. 20. Além do intervalo a que se refere o § 1º do artigo 15, serão observados ainda os seguintes intervalos:
I – 8 (oito) horas ininterruptas de descanso entre cada jornada de trabalho;
II – 1 (uma) hora de descanso e alimentação a cada 7 (sete) horas trabalhadas em sábados, domingos e feriados, com exceção do disposto no
parágrafo único do artigo 18.
III – repouso semanal nos finais de semana, consistindo no descanso obrigatório do servidor em pelo menos um dia, entre o domingo e o
sábado de cada semana.
CAPÍTULO V
DA FORMA DE RETRIBUIÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Art. 21. O serviço extraordinário será retribuído em pecúnia, condicionando-se à disponibilidade orçamentária específica.
Art. 22. O cálculo da hora extra será feito com acréscimo de 50% (c inquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, nos dias úteis e
sábados, e de 100% (cem por cento) nos domingos e feriados
Art. 23. O serviço extraordinário será retribuído em folgas, com prazo de fruição até 31 de dezembro de 2023, caso não exista disponibilidade
orçamentária para pagamento em pecúnia.
Art. 24. O orçamento destinado ao pagamento do serviço extraordinário será dividido em parcelas mensais, de acordo com as atividades
previstas para o período eleitoral.
Art. 25. O pagamento do serviço extraordinário será realizado, em regra, no mês imediatamente posterior ao da sua prestação, observada a
limitação orçamentária mensal a que se refere o artigo 24.
Parágrafo único. Caso o montante de serviço extraordinário verificado em um determinado mês ultrapasse o orçamento previsto para aquele
período, os valores apurados serão pagos parcialmente, sendo os valores residuais não pagos convertidos em folgas.
Art. 26. Ao término da execução da última parcela mensal do orçamento destinado ao pagamento do serviço extraordinário, havendo saldo
orçamentário, serão remuneradas, total ou parcialmente, as horas convertidas em folgas em razão de insuficiência orçamentária mensal,
considerando-se, para tal, o saldo existente no banco de horas do servidor.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27. Os servidores requisitados, removidos, em exercício provisório e cedidos nos termos do artigo 94-A, inciso II, da Lei 9.504, de 1997,
deverão manter atualizados os dados relativos à remuneração percebida no órgão de origem e, em caso de alteração salarial, encaminhar
formulário via Processo Administrativo Eletrônico – PAE, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da realização de serviço extraordinário.
Parágrafo único A atualização feita após o prazo estabelecido no caput não surtirá efeitos retroativos.
Art. 28. Para a prestação de serviço extraordinário, os servidores deverão registrar sua frequência diária utilizando obrigatoriamente a
identificação biométrica, sendo de responsabilidade do gestor acompanhar a presença do servidor.
Parágrafo único. Na hipótese de inclusão de ponto não biométrico, a Secretaria de Gestão de Pessoas poderá solicitar documento
comprobatório da atividade de trabalho ou serviço externo.
Art. 29. A realização de serviço extraordinário em desacordo com os limites previstos nesta Portaria será desconsiderada para efeito de
contraprestação pecuniária, conversão em folgas ou compensação.
Art. 30. Os limites estabelecidos para o serviço extraordinário na véspera e no dia das eleições, previstos nos artigos 8º e 14 desta Portaria,
poderão ser ultrapassados mediante necessidade inadiável de serviço ligado diretamente à votação e totalização, sendo tal hipótese
condicionada à comprovação da situação excepcional pelo Juiz Eleitoral, mediante solicitação encaminhada via Processo Administrativo
Eletrônico – PAE em até 3 (três) dias após a eleição.
Parágrafo único. Demais situações de urgência decorrentes de casos fortuitos ou força maior, devidamente comprovadas, serão
excepcionalmente apreciadas.
Art. 31. O Presidente deste Tribunal poderá alterar os limites mensais estabelecidos nos Anexos desta Portarias, nas seguintes hipóteses:
I – alteração no cenário orçamentário, mediante prévia análise da Secretaria de Gestão de Pessoas quanto à execução do orçamento de
serviço extraordinário;
II – não-ocorrência do segundo turno das eleições;
III – nas situações descritas no artigo 30.
Art. 32. Aos servidores não submetidos a regime de serviço extraordinário, aplicam-se os limites diários de jornada de trabalho previstos nesta
Portaria, devendo ser realizado intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, 1 (uma) hora, nos termos do § 3º do artigo 2º da
Instrução Normativa P n. 35, de 27 de maio de 2014.
Art. 33. Revoga-se o § 3º do artigo 14 da Instrução Normativa P n. 35, de 2014.
Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral.
Art. 35. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de agosto de 2018.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL
Presidente
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ANEXO I
LIMITES MENSAIS
CARTÓRIOS ELEITORAIS

Limite mensal por servidor em dias úteis

Agosto/18

Setembro/18

Outubro/18

20 h

34h

22h

10h

18h

Limite Mensal por servidor aos sábados
Limite Mensal por servidor aos domingos

28h

ANEXO II
LIMITES MÁXIMOS DIÁRIOS
DIAS 6, 7, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2018
SECRETARIA E CARTÓRIOS ELEITORAIS
Dia

Limite máximo diário

6/10

9h

7/10

14h

27/10

9h

28/10

14h

Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 69-82.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 237592016
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU e CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA (Adv(s) Alberto
Albiero Junior OAB/RS 49.173, Daniela Maidana da Silva OAB/RS 56.019 e Marco Aurélio Lima Viola OAB/RS 87.866), VERA JUSTINA
GUASSO (Adv(s) Marco Aurélio Lima Viola OAB/RS 87.866)
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas do Diretório Regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, pertinentes ao exercício
financeiro de 2015, com decisão transitada em julgado, na qual houve determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Intimadas as partes interessadas para que efetuassem o recolhimento da quantia de R$ 669,56 (seiscentos e sessenta e nove reais e
cinquenta e seis centavos), nos termos do artigo 60, I, "b" , da Resolução TSE n. 23.546/17 e no artigo 13 da Resolução TRE/RS n. 298/17, a
agremiação partidária efetivou o pagamento no prazo estipulado, apresentando o comprovante na fl. 298.
Isso posto, considero extinto o débito do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU/RS, nos autos da presente
prestação de contas.
Providencie-se as anotações pertinentes.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Porto Alegre, 11 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Edital
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2017 - OMISSÃO - PRTB
EDITAL DE INTIMAÇÃO SJ/CORIP/SEPEP n.º 048/2018
Para dar cumprimento à decisão ID 28065 no processo PC 0600497-44.2018.6.21.0000, que determina a intimação do órgão partidário que
não apresentou sua prestação de contas no prazo legal, tendo em vista o retorno, sem cumprimento, da notificação enviada ao Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro, na pessoa de seu Presidente, na forna da Lei: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou
dele conhecimento tiverem, sendo este para NOTIFICAR o Sr. ONEI SELES LOUREIRO, de que não foi apresentada a prestação de contas
referente ao exercício financeiro de 2017 à Justiça Eleitoral. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar
ignorância, expediu-se o presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Ermes
Marcolin, Chefe da Seção de Procedimentos Específicos e Partidários da Coordenadoria de Registro, Informações Processuais e Partidárias
da Secretaria Judiciária, o lavrei e subscrevo.
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ZONAS ELEITORAIS

4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2018 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 307-89.2016.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Cargo - Vereador - Eleições - 1° Turno - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Espumoso
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
CANDIDATO(S) : MILTON DOS SANTOS ORTIZ (Adv(s) Mateus Parizotto OAB/RS 95.502)
Vistos.
Defiro a penhora do veículo VW/GOl 1.000, placa CCG4195, de propriedade do executado.
Lavre-se o respectivo termo de penhora.
Por ora, fica nomeado o possuidor/executado como depositário, dispensadas outras formalidades.
Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de
citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerta da penhora (art. 841 do CPC/2015).
Ainda, em entendendo necessário, o exequente deverá promover a respectiva averbação da penhora junto ao DETRAN-RS, a fim de dar
conhecimento a terceiros, conforme art. 844 do CPC/2015.
Por fim, o exequente deve manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação, requerendo e providenciando o necessário para sua efetivação.
Int.-se.
Dil. Legais.
Espumoso, 05 de setembro de 2018
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 235/2018 - 5 ZE/RS
Processo Classe: PC - 20-26.2016.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015
Procedência: Alegrete
Juíza Eleitoral: LILIAN PAULA FRANZMANN
Partido(s) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (Adv(s) Fernando Luiz da Silva e Silva-OAB 60794)
Responsável(s) : GILMAR DE LIMA MARTINS e MARCO ANTONIO VILAVERDE COELHO (Adv(s) Fernando Luiz da Silva e Silva-OAB
60794)
Vistos.
[...] determino vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do artigo 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017 [...].
D.L.
Alegrete, 03 de setembro de 2018.
LILIAN PAULA FRANZMANN
Juíza Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 236/2018 - 5 ZE/RS
Processo Classe: PC 31-21.2017.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Procedência: Alegrete
Juíza Eleitoral: LILIAN PAULA FRANZMANN
Partido(s) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (Adv(s) Fernando Luiz da Silva e Silva-OAB 60794)
Responsável(s) : GILMAR DE LIMA MARTINS e MARCO ANTÔNIO VILAVERDE COELHO (Adv(s) Fernando Luiz da Silva e Silva-OAB
60794)
Vistos.
[...] determino vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do artigo 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017 [...].
D.L.
Alegrete, 03 de setembro de 2018.
LILIAN PAULA FRANZMANN
Juíza Eleitoral da 005ª ZE
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9ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 092/2018 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-64.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSDB - LAVRAS DO SUL - EXERCÍCIO 2014
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RESPONSÁVEL(S) : GRINALDO MACHADO DE LIMA E EDUARDO PIRES DE RODRIGUES (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063), OSCAR
HIPÓLITO GARCIA TEIXEIRA (ADV(S) EDUARDO PIRES DE RODRIGUES-OAB 51.053)
Vistos, etc.
Considerando a certidão de fl. 120, determino a NOTIFICAÇÃO do advogado EDUARDO PIRES DE RODRIGUES - OAB 51.053/RS,
responsavel pelas das contas para que junte aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o(s) documento(s) que compreve(m) a
habilitação do mesmo para postular em nome do PSDB de Lavras do Sul.
Mantida a omissão, dê-se vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Caçapava do Sul, 11 de setembro de 2018
JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 009ª ZE

14ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2018 - 14 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-02.2017.6.21.0014
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canguçu
JUIZ ELEITORAL: CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
CANDIDATO(S) : JOAO NUNES DE SOUZA (ADV(S) ALEX SILVEIRA DA SILVA-OAB 70898 E CLEBER DE MATOS FONSECA-OAB 15242)
R.h.
Com fulcro no art. 53, § 2º, da Resolução TSE n° 23.463/2015, e em consonância com o parecer ministerial de fls. 100/101, DEFIRO o pedido
de produção de prova testemunhal formulado pelo candidato à fl. 94.
Por conseguinte, designo audiência para o dia 04/12/2018, às 15h.
Entretanto, em sentido oposto ao pleiteado pelo candidato, ressalta-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por
ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos do art. 455 do CPC, que segue na íntegra:
Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada,
dispensando-se a intimação do juízo.
§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de
pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.
§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se,
caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.
§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.
Intime-se.
Canguçu, 11 de setembro de 2018
CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
Juiz Eleitoral da 014ª ZE

17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 057/2018
A Excelentíssima Senhora Drª Fernanda de Melo Abicht, Juíza Eleitoral desta 017ª Zona de Cruz Alta/RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Venâncio Aires, 1174,
em Cruz Alta, RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31,
§ 1º, da Resolução TSE n. 23.546 de 18 de dezembro de 2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos
às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Partido Republicano Brasileiro – PRB – Cruz
Alta.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que se chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral determinou a publicação do
presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Cruz Alta-RS, 11 de setembro de 2018.
Eu, Rogério da Silva Melo, Chefe de Cartório da 17ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
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FERNANDA DE MELO ABICHT,
Juíza Eleitoral da 017ªZE

18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 58/2018 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 26-57.2017.6.21.0018
EXECUÇÃO - DE SENTENÇA - CRIME ELEITORAL ART. 350 DO CE C/C ART. 69 CAPUT DO CP - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
AUTOR(S) : JARBAS CARDOSO DE MATEO (ADV(S) DANIEL BRUM SOARES-OAB 87721 E LUIZ ADAUTO GARCEZ SOARES-OAB
31302)
Vistos.
Diante da juntada da guia emitida pela Justiça Eleitoral (f. 82) e da informação do cumprimento da totalidade de horas determinadas em
audiência para a prestação de serviços à comunidade (f. 106-107), determino sejam enviados os autos para manifestação do Ministério
Público. Após retornem conclusos.
Ao Cartório para as diligências devidas.
Dom Pedrito, 10 de setembro de 2018
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2018 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-17.2018.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO 2017
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) MARIA CARLA VALIENTE TEIXEIRA-OAB 62396)
RESPONSÁVEL(S) : MARCO ANTONIO FERNANDES PIRIZ, JEZIEL GOMES DE MORAIS E MARIA CARLA VALIENTE (ADV(S) MARIA
CARLA VALIENTE TEIXEIRA-OAB 62396)
Vistos.
Presentes os elementos mínimos determino o prosseguimento do exame das contas e da escrituração contábil das receitas e dos gastos no
ano-exercício de 2017.
Ao Cartório para as diligências devidas.
Dom Pedrito, 10 de setembro de 2018
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE

21ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2018 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-45.2018.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Estrela
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) GUILHERME GEWEHR-OAB 54048)
RESPONSÁVEL(S) : HENRIQUE AZAMBUJA LAGEMANN E MARCELO BRAUN (ADV(S) GUILHERME GEWEHR-OAB 54048)
Vistos etc.
Decorrido o prazo sem a apresentação de defesa, intimem-se as partes para alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias, forte o art. 40,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Estrela, 11 de setembro de 2018
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 021ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2018 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-51.2017.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2016
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PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) KARIN MACHADO GARBELOTTO-OAB 23329)
RESPONSÁVEL(S) : HIRAM DOS SANTOS DUTRA, CLEOMAR PEREIRA DAS NEVES E FRED LUIZ TAVARES NUNES (ADV(S) KARIN
MACHADO GARBELOTTO-OAB 23329)
Tendo em vista o teor do parecer conclusivo, bem como do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino a intimação do órgão partidário e
responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as
provas que pretendem produzir, especificando a sua relevância para o processo, nos termos do art. Art. 755 da Consolidação Normativa
Judicial Eleitoral - CNJE.
Diligências legais.
Jaguarão, 11 de setembro de 2018
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

26ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 022/2018 - 26ª ZE
SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DE JUSTIFICATIVAS
Eleições Gerais 2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, em conformidade com o disposto no art. 120, § 3º do
Código Eleitoral, combinado com a Resolução TSE n. 23.554/17, procedeu à substituição dos componentes das Mesas Receptoras de Votos e
de Justificativas que atuarão em 07 de outubro de 2018. Se houver segundo turno, em 28 de outubro de 2018, fica dispensado o Secretário da
composição dessas Mesas Receptoras de Votos. Na mesma oportunidade, dá conhecimento de que foram designados os locais onde serão
instaladas as Seções Eleitorais desta Zona, consoante relação anexa:
Município: 87238 - Jaguari
Local de Votação: 1015 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA GINDRI REGHELIN
Seção: 61
LEANDRO DALBIANCO

086111630493

1º MESÁRIO

Local de Votação: 1090 - ESCOLA ESTADUAL IJUCAPIRAMA
Seção: 11
VALDOCIR ROBERTO TURCHIELLO

056223850442

1º MESÁRIO

IGOR CALLEGARO VELHO

099438200485

2º MESÁRIO

Local de Votação: 1333 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF.GUILHERMINA JAVORSKI
Seção: 58
CLAUDIA FERNANDES DE QUEVEDO

086422370450

PRESIDENTE DE MESA

INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, os nomeados ficam intimados a comparecer nos locais indicados, às 7 horas do dia 07 de outubro de 2018 para
constituírem as respectivas Mesas Receptoras de Votos. Se houver segundo turno, em 28 de outubro de 2018, fica dispensado o Secretário da
composição dessas Mesas Receptoras de Votos.
IMPEDIMENTOS
1) Não poderão ser nomeados para compor as mesas receptoras de votos (Código Eleitoral, art. 120, § 1º, incisos I a IV, Lei nº 9.504/97):
I. os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;
II. os membros de diretórios de partido político, desde que exerçam função executiva;
III. as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo;
IV. os que pertencerem ao serviço eleitoral;
V. os eleitores menores de dezoito anos.
2) Na mesa receptora de votos, é vedada a participação de parentes em qualquer grau e de servidores da mesma repartição pública ou
empresa privada, se trabalharem no mesmo recinto (Lei nº 9.504/97).
Os motivos que tiver o(a) nomeado(a) para recusar a indicação ficarão à livre apreciação deste Juízo e somente poderão ser alegados até 05
(cinco) dias a contar do recebimento da convocação, sendo que, por questão de saúde, dependerão de prévio exame procedido pelo serviço
médico do Tribunal Regional Eleitoral ou, inexistindo este serviço oficial no município, poderá ser aceito atestado passado por médico
particular, a critério deste(a) Juiz(a) Eleitoral.
IMPUGNAÇÃO
1) Da nomeação dos componentes da Mesa Receptora de Votos, poderá qualquer partido reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da publicação deste edital (Lei 9.504/97, art. 63).
PENALIDADES
1) Os nomeados que não declararem a existência dos impedimentos referidos nos incisos I a IV do item 1 estarão sujeitos à pena de detenção
de até 06 (seis) meses ou pagamento de multa (Código Eleitoral, art. 120, § 5º e art. 310).
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2) O nomeado que não comparecer ao local designado para a instalação de Mesa Receptora de Votos, indicado neste Edital e no documento
de nomeação, sem justa causa, apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após a realização do pleito ao qual faltou, incorrerá em multa
prevista pelas normas vigentes, que poderá ser cobrada através do executivo fiscal (Código Eleitoral, art. 124), independente de
responsabilização por meio de processo criminal eleitoral.
3) Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será suspensão de até quinze dias (Código Eleitoral, art. 124, § 2º).
4) As penas serão aplicadas em dobro, se a Mesa Receptora de Votos deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124, §
3º).
5) Os mesários que recusarem ou abandonarem o serviço eleitoral, sem justa causa, incorrerão à pena de detenção de até 02 (dois) meses, ou
pagamento de 90 a 120 dias-multa (Código Eleitoral, art. 344).
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente
Edital, na Capital, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e, nos demais municípios, afixado no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Jaguari em 11 de setembro de 2018. Eu, MARCELO EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, Chefe de
Cartório da 26ª Zona Eleitoral, subscrevi.
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz(a) Eleitoral da 26ª Zona.
EDITAL Nº 023/2018 - 26ª ZE
SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DE JUSTIFICATIVAS
Eleições Gerais 2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, em conformidade com o disposto no art. 120, § 3º do
Código Eleitoral, combinado com a Resolução TSE n. 23.554/17, procedeu à substituição dos componentes das Mesas Receptoras de Votos e
de Justificativas que atuarão em 07 de outubro de 2018. Se houver segundo turno, em 28 de outubro de 2018, fica dispensado o Secretário da
composição dessas Mesas Receptoras de Votos. Na mesma oportunidade, dá conhecimento de que foram designados os locais onde serão
instaladas as Seções Eleitorais desta Zona, consoante relação anexa:
Município: 87238 - Jaguari
Local de Votação: 1279 - CLUBE RANCHO DA ALEGRIA
Seção: 48
LAERCIO KOHAUT DVORANOVSKI

097176090450

PRESIDENTE DE MESA

SUZETE TEREZINHA LEITE PIZZANI

075390790450

1º MESÁRIO

DARLEI KOLODZEI DOS SANTOS

112004760485

2º MESÁRIO

INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, os nomeados ficam intimados a comparecer nos locais indicados, às 7 horas do dia 07 de outubro de 2018 para
constituírem as respectivas Mesas Receptoras de Votos. Se houver segundo turno, em 28 de outubro de 2018, fica dispensado o Secretário da
composição dessas Mesas Receptoras de Votos.
IMPEDIMENTOS
1) Não poderão ser nomeados para compor as mesas receptoras de votos (Código Eleitoral, art. 120, § 1º, incisos I a IV, Lei nº 9.504/97):
I. os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;
II. os membros de diretórios de partido político, desde que exerçam função executiva;
III. as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo;
IV. os que pertencerem ao serviço eleitoral;
V. os eleitores menores de dezoito anos.
2) Na mesa receptora de votos, é vedada a participação de parentes em qualquer grau e de servidores da mesma repartição pública ou
empresa privada, se trabalharem no mesmo recinto (Lei nº 9.504/97).
Os motivos que tiver o(a) nomeado(a) para recusar a indicação ficarão à livre apreciação deste Juízo e somente poderão ser alegados até 05
(cinco) dias a contar do recebimento da convocação, sendo que, por questão de saúde, dependerão de prévio exame procedido pelo serviço
médico do Tribunal Regional Eleitoral ou, inexistindo este serviço oficial no município, poderá ser aceito atestado passado por médico
particular, a critério deste(a) Juiz(a) Eleitoral.
IMPUGNAÇÃO
1) Da nomeação dos componentes da Mesa Receptora de Votos, poderá qualquer partido reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da publicação deste edital (Lei 9.504/97, art. 63).
PENALIDADES
1) Os nomeados que não declararem a existência dos impedimentos referidos nos incisos I a IV do item 1 estarão sujeitos à pena de detenção
de até 06 (seis) meses ou pagamento de multa (Código Eleitoral, art. 120, § 5º e art. 310).
2) O nomeado que não comparecer ao local designado para a instalação de Mesa Receptora de Votos, indicado neste Edital e no documento
de nomeação, sem justa causa, apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após a realização do pleito ao qual faltou, incorrerá em multa
prevista pelas normas vigentes, que poderá ser cobrada através do executivo fiscal (Código Eleitoral, art. 124), independente de
responsabilização por meio de processo criminal eleitoral.
3) Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será suspensão de até quinze dias (Código Eleitoral, art. 124, § 2º).
4) As penas serão aplicadas em dobro, se a Mesa Receptora de Votos deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124, §
3º).
5) Os mesários que recusarem ou abandonarem o serviço eleitoral, sem justa causa, incorrerão à pena de detenção de até 02 (dois) meses, ou
pagamento de 90 a 120 dias-multa (Código Eleitoral, art. 344).
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente
Edital, na Capital, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e, nos demais municípios, afixado no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Jaguari em 11 de setembro de 2018. Eu, MARCELO EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, Chefe de
Cartório da 26ª Zona Eleitoral, subscrevi.
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DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz(a) Eleitoral da 26ª Zona.
EDITAL Nº 024/2018 - 26ª ZE
SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DE JUSTIFICATIVAS
Eleições Gerais 2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, em conformidade com o disposto no art. 120, § 3º do
Código Eleitoral, combinado com a Resolução TSE n. 23.554/17, procedeu à substituição dos componentes das Mesas Receptoras de Votos e
de Justificativas que atuarão em 07 de outubro de 2018. Se houver segundo turno, em 28 de outubro de 2018, fica dispensado o Secretário da
composição dessas Mesas Receptoras de Votos. Na mesma oportunidade, dá conhecimento de que foram designados os locais onde serão
instaladas as Seções Eleitorais desta Zona, consoante relação anexa:
Município: 85120 - Nova Esperança Do Sul
Local de Votação: 1058 - ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE
Seção: 25
GUILHERME DA SILVA SCALON

105192360485

PRESIDENTE DE MESA

ANA PAULA POSSA DA CONCEIÇÃO

093897500426

1º MESÁRIO

SONIA RODRIGUES SUDATI

043628240493

2º MESÁRIO

JOEL BERRO ESTIVALET

112005770426

SECRETÁRIO

056237580485

2º MESÁRIO

Seção: 28
MARCIA DALENOGARE

INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, os nomeados ficam intimados a comparecer nos locais indicados, às 7 horas do dia 07 de outubro de 2018 para
constituírem as respectivas Mesas Receptoras de Votos. Se houver segundo turno, em 28 de outubro de 2018, fica dispensado o Secretário da
composição dessas Mesas Receptoras de Votos.
IMPEDIMENTOS
1) Não poderão ser nomeados para compor as mesas receptoras de votos (Código Eleitoral, art. 120, § 1º, incisos I a IV, Lei nº 9.504/97):
I. os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;
II. os membros de diretórios de partido político, desde que exerçam função executiva;
III. as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo;
IV. os que pertencerem ao serviço eleitoral;
V. os eleitores menores de dezoito anos.
2) Na mesa receptora de votos, é vedada a participação de parentes em qualquer grau e de servidores da mesma repartição pública ou
empresa privada, se trabalharem no mesmo recinto (Lei nº 9.504/97).
Os motivos que tiver o(a) nomeado(a) para recusar a indicação ficarão à livre apreciação deste Juízo e somente poderão ser alegados até 05
(cinco) dias a contar do recebimento da convocação, sendo que, por questão de saúde, dependerão de prévio exame procedido pelo serviço
médico do Tribunal Regional Eleitoral ou, inexistindo este serviço oficial no município, poderá ser aceito atestado passado por médico
particular, a critério deste(a) Juiz(a) Eleitoral.
IMPUGNAÇÃO
1) Da nomeação dos componentes da Mesa Receptora de Votos, poderá qualquer partido reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da publicação deste edital (Lei 9.504/97, art. 63).
PENALIDADES
1) Os nomeados que não declararem a existência dos impedimentos referidos nos incisos I a IV do item 1 estarão sujeitos à pena de detenção
de até 06 (seis) meses ou pagamento de multa (Código Eleitoral, art. 120, § 5º e art. 310).
2) O nomeado que não comparecer ao local designado para a instalação de Mesa Receptora de Votos, indicado neste Edital e no documento
de nomeação, sem justa causa, apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após a realização do pleito ao qual faltou, incorrerá em multa
prevista pelas normas vigentes, que poderá ser cobrada através do executivo fiscal (Código Eleitoral, art. 124), independente de
responsabilização por meio de processo criminal eleitoral.
3) Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será suspensão de até quinze dias (Código Eleitoral, art. 124, § 2º).
4) As penas serão aplicadas em dobro, se a Mesa Receptora de Votos deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124, §
3º).
5) Os mesários que recusarem ou abandonarem o serviço eleitoral, sem justa causa, incorrerão à pena de detenção de até 02 (dois) meses, ou
pagamento de 90 a 120 dias-multa (Código Eleitoral, art. 344).
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente
Edital, na Capital, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e, nos demais municípios, afixado no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Jaguari em 11 de setembro de 2018. Eu, MARCELO EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, Chefe de
Cartório da 26ª Zona Eleitoral, subscrevi.
DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO
Juiz(a) Eleitoral da 26ª Zona.
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30ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2018 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-24.2018.6.21.0030
Prestação de Contas Partidárias - Exercício 2017 - Com Movimentação Financeira
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUIZ ELEITORAL: GILDO ADAGIR MENEGHELLO JUNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
RESPONSÁVEL(S) : MAURICIO BOFILL DEL FABRO E ISMAEL AZAMBUJA ROCHA
Procurador(a): Marcelo Hernandez machado - OAB nº 35.486
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Vieram os autos para sentença.
Trata-se de Prestação de Contas Partidárias do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB, do Município de Santana do
Livramento, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada intempestivamente, fulcro na Lei 9.096/95, regulamentada pelas
Resoluções do TSE 23.464/15 e 23.546/2017.
Publicado edital, não houve pedido de impugnação.
Realizado o Exame Técnico e Parecer Conclusivo, sugerindo a aprovação das contas com ressalvas.
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas.
Vieram os autos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas partidárias, exercício financeiro de 2017 oferecidas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRAPSDB, do Santana do Livramento, apresentadas intempestivamente.
Foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.464/2015, estando suas peças devidamente assinadas. O processo foi
apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
Nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe sua aprovação com ressalvas, verificada a
impropriedade quano à intemprestividade.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO, com ressalvas, as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB, do Município de
Santanado Livramento referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, baixe-se e arquive-se.
Diligências legais.
Sant'Ana do Livramento, 06 de setembro de 2018
GILDO ADAGIR MENEGHELLO JUNIOR
Juiz Eleitoral da 030ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2018 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-84.2018.6.21.0030
Prestação de Contas Partidárias - Exercício 2017 - Com Movimentação Financeira
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUIZ ELEITORAL: GILDO ADAGIR MENEGHELLO JUNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO LUIS DA ROSA ARAGON E JOÃO ALBERTO DE MELLO CARRETS
Procurado(a): ARI GONÇALVES MARTINS NETO - OAB Nº 34.905
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Vieram os autos para sentença.
Trata-se de Prestação de Contas Partidárias do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB, do Município de Santana do Livramento, referente
ao exercício financeiro de 2017, apresentada intempestivamente, fulcro na Lei 9.096/95, regulamentada pelas Resoluções do TSE 23.464/15 e
23.546/2017.
Publicado edital, não houve pedido de impugnação.
Realizado o Exame Técnico e Parecer Conclusivo, sugerindo a aprovação das contas com ressalvas.
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas.
Vieram os autos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas partidárias, exercício financeiro de 2017 oferecidas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, do
Santana do Livramento, apresentadas intempestivamente.
Foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.464/2015, estando suas peças devidamente assinadas. O processo foi
apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
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Nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe sua aprovação com ressalvas, verificada a
impropriedade quano à intemprestividade.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO, com ressalvas, as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, do Município de Santanado Livramento
referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, baixe-se e arquive-se.
Diligências legais.
Sant'Ana do Livramento, 05 de setembro de 2018
GILDO ADAGIR MENEGHELLO JUNIOR
Juiz Eleitoral da 030ª ZE

34ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 67/2018 - 34ª ZE/RS
O Doutor Luís Antônio Saud Teles, Juiz Eleitoral da 34ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, 1.154,
Pelotas/RS, que se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§
da Resolução TSE n. 23.548/17, as Demonstrações do Resultado do Exercício e os Balanços Patrimoniais relativos as Prestações de Contas
Anuais dos partidos abaixo relacionados.
OBJETO: Publicidade das demonstrações do resultado do exercício e dos balanços patrimoniais do Partido Socialista Brasileiro – PSB
(Pelotas).
PRAZO: No prazo de 5 (cinco) dias, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político podem impugar as referidas prestações de
contas, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a
que, em matéria financeira, o partido e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS e, na
mesma data, em Cartório, no local de costume.
Eu, Luciane Lemos Diniz, Chefe de Cartório da 34ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Pelotas, 10 de setembro de 2018.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 384/2018 - 34ª ZE/RS
Assunto: Prestação de Contas Partidária – Exercício Financeiro 2016
Classe PC - Processo n. 61-66.2017.6.21.0034
Protocolo: 37.641/2017
Partes:
Partido: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
ADVS.: Filipe Argoud Dias – OAB/RS 84.460 e Guilherme Lorea Magalhães – OAB/RS 84.037
Responsáveis: EGON KÖMS e REINALDO PIEPER (ADVS.: Filipe Argoud Dias – OAB/RS 84.460 e Guilherme Lorea Magalhães – OAB/RS
84.037)
Município: Arroio do Padre/RS
Despacho:
“R.h.
Não foi apresentada defesa pelas partes, embora devidamente intimadas pelo DEJERS.
Isso posto, desnecessária adoção de diligências e/ou nova manifestação da unidade técnica.
Intimem-se sucessivamente as partes e o Ministério Público Eleitoral para, querendo, apresentarem alegações finais, no prazo de 3 (três) dias,
nos termos do art. 40 da Res. TSE 23.546/2017, começando pelas partes.
Diligências legais.
Em 31/08/2018.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 385/2018 - 34ª ZE/RS
Assunto: Prestação de Contas - Eleições 2016
Classe PC - Processo n. 60-81.2017.6.21.0034
Protocolo: 40.742/2017
Partes:
Partido: DEMOCRACIA CRISTÃ – DC
ADVS.: Réu Revel
Responsáveis: DILSON JARDEL DAVILA RASSIER e GRACIELA DE LIMA PERES
Município: Pelotas/RS
Despacho:
“R.h.
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Tendo em vista a válida notificação do partido, em nome do seu Representante atual, bem como de seu presidente e tesoureiro no pleito de
2016, conforme certidão retro, decreto a revelia das partes, uma vez transcorrido o prazo sem a apresentação das contas.
Dessa forma, proceda-se à emissão de Parecer técnico.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação.
Diligências legais.
Em 22/08/2018.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 383/2018 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-57.2018.6.21.0034
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL - PELOTAS/RS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (ADV(S) JULIANA CAMARGO DUTRA VERGARA-OAB 102.463)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTA BORGES MELLO, JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA, HELDER PORTO OLIVEIRA E FERNANDA MULLER
ANTUNES (ADV(S) JULIANA CAMARGO DUTRA VERGARA-OAB 102.463)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anuais, relativas ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE – PSOL, de Pelotas/RS, regulamentada pela Lei 9096/95 e pela Res. TSE 23.464/15, quanto ao mérito, bem como pela
Resolução TSE n°23.546/17, no que diz respeito as disposições processuais.
O Ministério Público Eleitoral foi cientificado da apresentação das contas, em atendimento ao § 1º, do art. 31, da Resolução TSE n.
23.546/2017, transcorrendo in albis o prazo para impugnação.
Publicado edital n. 16/2018 no DEJERS, foi certificada a ausência de impugnação.
Não foi constatada a ausência de peças relevantes para a análise das contas (fl.122).
A unidade técnica emitiu relatório conclusivo pela aprovação da prestação de contas (fls. 131/132) e, no mesmo sentido, o órgão ministerial
opinou pela aprovação (fl. 134).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
No tocante às receitas declaradas, houve divergência entre estas e os dados constantes dos extratos bancários extraídos do sistema SPCA,
entretanto, verificou-se que tal diferença se deu por conta de uma devolução de cheque no valor de R$2.300,00.
Em relação às despesas, constatou-se, do mesmo modo, a divergência quanto ao valor do cheque citado e, ainda, diferença no valor de
R$150,50, todavia esta diferença é insignificante quando comparada à movimentação financeira total do partido neste exercício, tida como
regular.
Entendo que as irregularidades apontadas não comprometeram a análise das contas.
Ficou constatada a regularidade dos demais documentos e requisitos exigidos pela legislação, não sendo encontradas impropriedades ou
irregularidades a macular as contas, motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, de Pelotas/RS, referentes ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Pelotas, 10 de setembro de 2018
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 034ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 386/2018 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 65-69.2018.6.21.0034
REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO DO IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL - ART. 73, § 1º, DA RES.TSE
23.463/2015 - APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO A VEREADOR
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
REQUERENTE(S) : HENRY DIAS MURIAS (ADV(S) LUÍS FERNANDO WINCK MEDEIROS-OAB 56448)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de apreciar a apresentação tardia das contas eleitorais do(a) candidato(a) HENRY DIAS MURIAS, acima qualificado(a), segundo as
normas da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.463/15.
Foram juntados aos autos documentos que comprovam que as contas do(a) candidato(a), nos autos do processo de Prestação de Contas nº
48.715/2016, foram julgadas não prestadas.
Posteriormente, apresentadas as contas foi publicado edital n°51/2018 dando ciência aos interessados da apresentação extemporânea das
mesmas, para os devidos fins, não tendo sido interposta impugnação.
Sobreveio parecer técnico no sentido de não identificar nas contas apresentadas impropriedades ou irregularidades.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação a partir de 01 de janeiro de 2021.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o RELATÓRIO.
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

Porto Alegre, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 167, Página: 16

Cuida-se de apreciar os efeitos da apresentação das contas de campanha da eleição 2016, após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas, tratando-se, portanto, da análise dos efeitos da apresentação tardia das mesmas, no que diz respeito ao impedimento de
obtenção de certidão de quitação eleitoral pela parte.
Não se trata, como se deve ressaltar, de novo julgamento das contas eleitorais, uma vez que as mesmas foram analisadas, preteritamente, em
processo próprio já mencionado, por meio do qual a parte restou, nos termos do art. 73 da Res. TSE 23.463/15, impedida de obter certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo tal restrição, por prazo indeterminado, mesmo após esse período até que as contas
sejam devidamente prestadas.
Desse modo, descabe novo julgamento das contas a não ser para revisar as consequências advindas da sua apresentação fora do prazo legal,
limitando seus efeitos ao término da legislatura que ocorre em 31/12/2020, como previsto na sentença proferida no processo de análise das
contas eleitorais.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, nos termos do art. 73, § 1º, da Res. TSE 23.463/15, sem julgamento de mérito, reviso os efeitos da sentença proferida nos autos do
processo de prestação de contas, a fim de limitar ao término da legislatura, em 31/12/2020, o impedimento de obtenção de certidão de
quitação, uma vez que embora extemporaneamente as contas foram apresentadas.
Considerando que a regularização da situação eleitoral da parte fica condicionada ao lançamento do ASE 272 – 2 (apresentação das contas
fora do prazo legal) e que o lançamento está impossibilitado pelo fechamento do cadastro, determino o sobrestamento do feito até sua ulterior
abertura, a ocorrer após as eleições gerais de 2018.
Logo, proceda-se ao lançamento do referido ASE a fim de que a parte, a contar de 01 de janeiro de 2021 possa receber plena quitação.
Descabem providências complementares visto que não foram identificadas irregularidades ou impropriedades.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se com baixa.
Pelotas, 06 de setembro de 2018
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 034ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 387/2018 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 66-54.2018.6.21.0034
REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO DO IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL - ART. 73, § 1º, DA RES.TSE
23.463/2015 - APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO A VEREADOR
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
REQUERENTE(S) : PAULO CESAR GOMES PEREIRA (ADV(S) PABLO FIGUEREDO FRANCO-OAB 84657 E PAULA FERREIRA PEREIRAOAB 92913)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de apreciar a apresentação tardia das contas eleitorais do(a) candidato(a) PAULO CESAR GOMES PEREIRA, acima qualificado(a),
segundo as normas da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.463/15.
Foram juntados aos autos documentos que comprovam que as contas do(a) candidato(a), nos autos do processo de Prestação de Contas nº
43.349/2016, foram julgadas não prestadas.
Posteriormente, apresentadas as contas foi publicado edital n°50/2018 dando ciência aos interessados da apresentação extemporânea das
mesmas, para os devidos fins, não tendo sido interposta impugnação.
Sobreveio parecer técnico no sentido de não identificar nas contas apresentadas impropriedades ou irregularidades.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação a partir de 01 de janeiro de 2021.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o RELATÓRIO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar os efeitos da apresentação das contas de campanha da eleição 2016, após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas, tratando-se, portanto, da análise dos efeitos da apresentação tardia das mesmas, no que diz respeito ao impedimento de
obtenção de certidão de quitação eleitoral pela parte.
Não se trata, como se deve ressaltar, de novo julgamento das contas eleitorais, uma vez que as mesmas foram analisadas, preteritamente, em
processo próprio já mencionado, por meio do qual a parte restou, nos termos do art. 73 da Res. TSE 23.463/15, impedida de obter certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo tal restrição, por prazo indeterminado, mesmo após esse período até que as contas
sejam devidamente prestadas.
Desse modo, descabe novo julgamento das contas a não ser para revisar as consequências advindas da sua apresentação fora do prazo legal,
limitando seus efeitos ao término da legislatura que ocorre em 31/12/2020, como previsto na sentença proferida no processo de análise das
contas eleitorais.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art. 73, § 1º, da Res. TSE 23.463/15, sem julgamento de mérito, reviso os efeitos da sentença proferida nos autos do
processo de prestação de contas, a fim de limitar ao término da legislatura, em 31/12/2020, o impedimento de obtenção de certidão de
quitação, uma vez que embora extemporaneamente as contas foram apresentadas.
Considerando que a regularização da situação eleitoral da parte fica condicionada ao lançamento do ASE 272 – 2 (apresentação das contas
fora do prazo legal) e que este lançamento está impossibilitado pelo fechamento do cadastro, determino o sobrestamento do feito até sua
ulterior abertura, a ocorrer após as eleições gerais de 2018.
Logo, proceda-se ao lançamento do referido ASE a fim de que a parte, a contar de 01 de janeiro de 2021 possa receber plena quitação.
Descabem providências complementares visto que não foram identificadas irregularidades ou impropriedades.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se com baixa.
Pelotas, 06 de setembro de 2018
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 034ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 388/2018 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 10-21.2018.6.21.0034
REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO DO IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL - ART. 73, § 1º, DA RES.TSE
23.463/2015 - APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO A VEREADOR - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
REQUERENTE(S) : LINDOMAR ANTONIO VIEIRA FONSECA (ADV(S) JOAQUIM CAETANO BARBOSA FOLHA-OAB 37006)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de apreciar a apresentação tardia das contas eleitorais do(a) candidato(a) LINDOMAR ANTÔNIO VIEIRA FONSECA, segundo as
normas da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.463/15.
Foram juntados aos autos documentos que comprovam que as contas do(a) candidato(a), em decisão transitada em julgado, nos autos do
processo de Prestação de Contas nº 28.538/2016, foram julgadas não prestadas.
Posteriormente, apresentadas as contas (após o trânsito em julgado da decisão que as julgou não prestadas), foi publicado edital n°69/2017
dando ciência aos interessados, da apresentação extemporânea das mesmas, para os devidos fins, não tendo sido interposta impugnação.
A análise técnica manifestou-se pelo recolhimento de recursos de origem não identificada (fl.57).
Certificado à fl. 84 ter sido identificado tal recurso, foi emitido novo Parecer Técnico não identificando quaisquer irregularidades e/ou
inconsistências.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação a partir de 01 de janeiro de 2021.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório. Decido
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar os efeitos da apresentação das contas de campanha da eleição 2016, após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas, tratando-se, portanto, da análise dos efeitos da apresentação tardia das mesmas, no que diz respeito ao impedimento de
obtenção de certidão de quitação eleitoral pela parte.
Não se trata, como se deve ressaltar, de novo julgamento das contas eleitorais, uma vez que as mesmas foram analisadas, preteritamente, em
processo próprio já mencionado, por meio do qual a parte restou, nos termos do art. 73 da Res. TSE 23.463/15, impedida de obter certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo tal restrição, por prazo indeterminado, mesmo após esse período até que as contas
sejam devidamente prestadas.
Desse modo, descabe novo julgamento das contas a não ser para revisar as consequências advindas da sua apresentação fora do prazo legal,
limitando seus efeitos ao término da legislatura que ocorre em 31/12/2020, como previsto na sentença proferida no processo de análise das
contas eleitorais.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art. 73, § 1º, da Res. TSE 23.463/15, sem julgamento de mérito, reviso os efeitos da sentença proferida nos autos do
processo de prestação de contas, a fim de limitar ao término da legislatura, em 31/12/2020, o impedimento de obtenção de certidão de
quitação, uma vez que embora extemporaneamente as contas foram apresentadas.
Considerando que a regularização da situação eleitoral da parte fica condicionada ao lançamento do ASE 272 – 2 (apresentação das contas
fora do prazo legal) e que este lançamento está impossibilitado pelo fechamento do cadastro, determino o sobrestamento do feito até sua
ulterior abertura, após o pleito de 2018 .
Logo, proceda-se ao lançamento do referido ASE a fim de que a parte, a contar de 01 de janeiro de 2021 possa receber plena quitação.
Descabem providências complementares visto que não foram identificadas irregularidades ou impropriedades.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se com baixa.
Pelotas, 06 de setembro de 2018
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 034ª ZE

35ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 08/2018/2018 - 35 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 18-29.2017.6.21.0035
Crimes Eleitorais - ART. 350 DO CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pinheiro Machado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO MALIZIA CABRAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : JAIME IRAN FERNANDES LUCAS (ADV(S) JARBAS JORGE FERNANDES LUCAS JR-OAB 86004 E TASSIANA
FERNANDES LUCAS-OAB 98840)
R.h.
Dê-se vista ao MPE para ciência.
Em nada sendo requerido, após trânsito em julgado,
arquive-se.
Pinheiro Machado, 11 de setembro de 2018
MARCELO MALIZIA CABRAL
Juiz Eleitoral da 035ª ZE
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39ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 22/2018
O Doutor José Leonardo Neutzling Valente, Juiz Eleitoral da 39ª Zona de Rosário do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua General Canabarro, 335,
em Rosário do Sul, que o MM. Juízo desta 39ª Zona Eleitoral JULGOU NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido
Republicano Brasileiro – PRB – de Rosário do Sul, relativas ao ano de 2017.
PRAZO: 3 dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, em especial de seu tesoureiro, sr. Taltíbio Pacheco Fialho, o Senhor Juiz
Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Rosário do Sul, 10 de setembro de 2018.
Eu, Daniel Gomes Correia Dockhorn, Chefe de Cartório da 39 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
José Leonardo Neutzling Valente,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 23/2018
O Doutor José Leonardo Neutzling Valente, Juiz Eleitoral da 39ª Zona de Rosário do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua General Canabarro, 335,
em Rosário do Sul, que o MM. Juízo desta 39ª Zona Eleitoral JULGOU NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Social
Democrático – PSD – de Rosário do Sul, relativas ao ano de 2017.
PRAZO: 3 dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, em especial de seu presidente, sr. Anair dos Santos da Silva e de seu
tesoureiro, sr. Osleno Lisboa Marques, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Rosário do Sul, 10 de setembro de 2018.
Eu, Daniel Gomes Correia Dockhorn, Chefe de Cartório da 39 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
José Leonardo Neutzling Valente,
Juiz Eleitoral.

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2018 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 505-12.2016.6.21.0042
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART. 299 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Santa Rosa
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : FERNANDO OSCAR CLASSMANN (ADV(S) CLÁUDIO KOWALSKI-OAB 90.950 E FELIPE CLASSMANN-OAB 100281), IRENEO
ISIDORO CLASSMANN (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281), SEAN JARCZEWSKI (ADV(S) MARCO ANTONIO PINTO CRIXELOAB 86.408), CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES (ADV(S) MARCOS JOSÉ BERNARDI-OAB 33783)
Vistos.
Cuida-se de apreciar ação penal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, na qual são denunciados FERNANDO OSCAR CLASSMANN,
IRENEO ISIDORO CLASSMANN, SEAN JARCZEWSKI e CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES, pela prática do delito de corrupção
eleitoral, previsto no art. 299, do Código Eleitoral, pela prática dos seguintes fatos delituosos:
“PRIMEIRO FATO
No mês de setembro de 2016, possivelmente no dia 30, em horário não suficientemente esclarecido, FERNANDO OSCAR CLASSMANN e
IRENEO ISIDORO CLASSMANN, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, prometeram vantagem em troca de votos de eleitores
determináveis.
Na ocasião, IRENEO ISIDORO CLASSMANN efetuou ligação telefônica para FERNANDO OSCAR CLASSMANN, cujo teor foi captado com
prévia autorização judicial, propondo a este que entregasse vantagem a eleitores de suas relações em troca de votos, dizendo: “to fazendo
uma campanha pra ti aqui antes da ponte de Santa Rosa a direita aqui tá, e, mas o pessoal vai precisar de um favor teu semana que
vem ai viu” (...) “é um serviço de patrola” (...) “vão votar em você, mas eles querem, diz que procuraram todo mundo aí ninguém
resolveu nada, tá”.
Em semelhantes circunstâncias de tempo, logo após receber a proposta, o acusado FERNANDO OSCAR CLASSMANN, que é vereador e foi
candidato à reeleição nas Eleições de 2016, aceita a proposta, prometendo a vantagem pretendida, nos seguintes termos: “mas sem dúvida”
(...) “pode confirmar com eles que vão ver o resultado”.
SEGUNDO FATO
No mês de outubro de 2016, possivelmente no dia 1º, em horário não suficientemente esclarecido, FERNANDO OSCAR CLASSMANN,
CARLA CRISTINA OLIVEIRA GOMES e SEAN JARCZEWSKI, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, entregaram vantagem
em troca de votos de eleitores determináveis.
Na ocasião, CARLA CRISTINA OLIVEIRA GOMES, juntamente com SEAN JARCZEWSKI, com a anuência de FERNANDO OSCAR
CLASSMANN, vereador e candidato à reeleição nas Eleições de 2016, acordaram e entregaram cerca de 6kg de carne de frango em troca dos
votos de 31 eleitores.
Saliente-se que, em tal oportunidade, CARLA CRISTINA OLIVEIRA GOMES, efetuou ligação telefônica para FERNANDO OSCAR
CLASSMANN, cujo teor foi captado com prévia autorização judicial, relatando o sucesso da negociação ilícita, ressaltando que os votos teriam
sido “arrematados” por SEAN JARCZEWSKI, dizendo: “eu e o Sean acabamo de fechar 31 votos pra ti” (...) “o Sean tava aqui em casa
agora e daí fomos lá na mulher e já, aham, a família dela chegou de Bento, vieram só para votar, aqui” (...) “e tem trinta pessoas,
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aham, trinta e uma pessoa veio, entre tio, sobrinho, tudo, sabe, aham, e daí ela pegou e veio aqui ontem, daí eu disse, não beleza, daí
eu liguei pro Moreira, o Moreira tinha dito que não, ela só pediu ajuda em seis quilo de galeto, porque ela não tinha pra dar comida
pra tudo a gente” (...) “e agora o Sean foi lá e deu, foi lá e rematou”.
Em idênticas circunstâncias de tempo e local, logo após o relato da demandada CARLA CRISTINA OLIVEIRA GOMES, o demandado
FERNANDO OSCAR CLASSMANN anui com captação ilícita, e regozija-se da “aquisição”, dizendo: “mas que coisa boa”.
Assim agindo, os denunciados FERNANDO OSCAR CLASSMAN, SEAN JARCZEWSKI, IRENEO ISIDORO CLASSMANN e CARLA
CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES incorreram reiteradamente nas sanções do art. 299 do Código Eleitoral, na forma do artigo 71 do Código
Penal, motivo pelo qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para
apresentar defesa escrita, e, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, até o final julgamento e condenação.”
O Procedimento Investigatório Criminal nº 00868.00003/2016 (fls. 05-84) acompanhou a peça acusatória, com a transcrição de áudios obtidos
por meio de relatório de interceptação telefônica.
A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2016 (fls. 85-86).
Citado (fl. 86), o acusado Sean Jarczewski apresentou defesa (fls. 91-95), alegando, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de
justa causa e de materialidade delitiva. Argumentou a incidência de erro material e da não incidência do art. 71 do Código Penal, uma vez que
não se verifica a ocorrência de crime continuado, pois, segundo a denúncia, procedeu a uma única entrega de galetos. No mérito, sustentou a
ausência de materialidade e de qualquer indício ou prova de que tenha procedido a entrega de seis quilos de frango em troca de votos,
postulando a improcedência.
Citada (fl. 97), a acusada Carla Cristina de Oliveira Gomes apresentou defesa (fls. 98-101), sustentando que não se recorda com clareza das
circunstâncias em que manteve o diálogo com o candidato a vereador e que em nenhum momento entregou qualquer vantagem a eleitor em
troca de votos, entregando, apenas, material de campanha. Requereu a improcedência e arrolou testemunha.
Citado (fl. 86), o acusado Fernando Oscar Classmann apresentou defesa (fl. 103-132), alegando, preliminarmente, a nulidade da prova de
interceptação telefônica, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada, argumentando que a prova produzida mediante a
interceptação telefônica é ílícita, pois partiu de certidão do então Chefe de Cartório, com base em denúncias anônimas. Aduziu que o Ministério
Público Eleitoral deveria ter diligenciado no sentido de descobrir quem eram os denunciantes, considerando que o Chefe de Cartório atendia,
diariamente, adversários políticos do acusado. Alegou violação ao art. 2º, da Lei nº 9.296/96 e que a única "prova" que serviu para embasar o
pedido de interceptação foi a certidão do Chefe de Cartório, que não possui sequer data de emissão e que carece de elementos seguros para
figurar como prova no processo penal. Referiu, ainda, a inexistência de continuidade delitiva, não incidindo o art. 71, do Código Penal.
Sustentou a ausência de oferta dos benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo. Postulou pela nulidade da
investigação criminal ante a ausência de delegado no processo investigatório criminal, argumentando que o Ministério Público Eleitoral
excedeu sua competência e que em nenhum momento a investigação foi conduzida por autoridade policial. Alegou que a transcrição das
escutas telefônicas contida nos autos está incorreta e contém erro gravíssimo onde, especialmente, na parte final do diálogo, quando responde
"mas isso não importa", sendo que na verdade, o que foi dito é "mas isso não pode". Requereu a realização de nova degravação das
conversas telefônicas e de perícia na mídia que contém a gravação das conversas. Suscitou, ainda, em preliminar, a inépcia da inicial, em
razão de que o Ministério Público Eleitoral, na peça inicial, usou termos genéricos e não especificou a conduta, nem mencionou para quem foi
direcionada a promessa em troca de votos. No mérito, postulou, em síntese, pela improcedência da demanda, argumentando, quanto ao
primeiro fato, que o Irineu Classmann não foi seu cabo eleitoral, que a relação entre eles é familiar, que Irineu é eleitor de Três de Maio e não
tem interesse nas eleições de Santa Rosa. Sustentou que a pessoa visitada por Irineu foi Arão César da Silva, eleitor de Três de Maio e que
Irineu jamais visitou e sequer conhece Valter Palhano. Argumentou, ainda, que não há que se falar em captação ilícita de sufrágio no caso em
tela, pois não há promessa nenhuma em troca de votos. No que se refere ao segundo fato, alegou que Carla foi sua cabo eleitoral nas eleições
de 2016, estando dentre suas atribuições divulgar o nome do candidato, apresentar suas propostas e pedir votos. Esclarece que Sean não foi
seu cabo eleitoral, mas que é seu sócio em escritório de advocacia, inexistindo qualquer indício ou prova de que teria entregue qualquer
vantagem em troca de votos. Afirma que as acusações do Ministério Público Eleitoral são levianas, não estão embasadas em provas.
Requereu o acolhimento das preliminares, a absolvição, a isenção do pagamento de custas e dos ônus sucumbenciais. Arrolou testemunhas.
O Ministério Público Eleitoral (fls. 151-154) requereu a nomeação de defensor dativo para o réu Ireneo, a juntada dos antecedentes criminais
dos acusados e de cópia da decisão judicial que autorizou as interceptações telefônicas, do CD contendo a íntegra das interceptações, bem
como a transcrição integral dos áudios interceptados. Manifestou-se contrariamente ao pedido de perícia nas mídias.
Juntadas as degravações das interceptações telefônicas (fls. 157-158) realizadas pelo Cartório Eleitoral e a cópia do Processo Classe Petição
nº 268-75.2016.21.0042 (fls. 162-213), contendo CD com as interceptações telefônicas.
Citado (fl. 146), o acusado Ireneo Isidoro Classmann apresentou defesa (fls. 215-225), alegando, preliminarmente, a nulidade da prova de
interceptação telefônica e, por consequência, a contaminação do restante da prova, com fundamento na teoria dos frutos da árvore
envenenada e a não observância do art. 2º, da Lei nº 9.296/96. Argumentou que a interceptação telefônica foi autorizada com base em
denúncias anônimas, certificada pelo então Chefe de Cartório, sem qualquer justificativa. Aduziu a nulidade por ausência de oferta dos
benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo e a impossibilidade de defesa técnica por violação à ampla defesa. No
mérito, sustentou a improcedência da demanda, dizendo que não foi cabo eleitoral de Fernando, que é eleitor de Três de Maio e que não tem
interesse nas eleições de Santa Rosa. Referiu, ainda, que a pessoa visitada não foi Valter Palhano e sim Arão César da Silva, eleitor de Três
de Maio. Postulou pela absolvição, pela isenção das custas processuais e ônus sucumbenciais. Arrolou testemunhas.
Intimadas as partes para que apresentassem novas defesas ou ratificassem as já apresentadas, o que foi atendido nas fls. 231, 241, 244 e fl.
245.
Rejeitadas as teses arguidas pelas defesas, bem como indeferido o pedido de perícia das mídias (fls. 246-248).
Juntados os antecedentes criminais dos acusados (fls.250-261).
A defesa de Fernando Classmann postulou que o áudio "438", constante no CD que contém as interceptações telefônicas, seja exportado para
o formato de arquivo (WAV), possibilitando a perícia (fl. 280), o que restou indeferido (fl. 291).
Realizou-se audiência de instrução (fl. 308), com a oitiva das testemunhas (fls.372/373) e a juntada de documentos pela defesa do acusado
Fernando Classmann (fl. 306). Posteriormente, os réus foram interrogados (fls. 463 e 510), ocasião em que ofertada a suspensão condicional
do processo aos acusados Sean, Irineo e Carla, sendo o benefício aceito somente por Carla.
O acórdão da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE nº 504-27.2016.6.21.0042, atinente aos mesmos fatos, foi juntado aos autos e,
após, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, que requereu a atualização dos antecedentes criminais dos acusados (fl. 406).
Atualizaram os antecedentes criminais (fls. 410-431).
Encerrada a instrução, o Ministério Público Eleitoral, em suas alegações finais (fls. 570-583), salientou que a interceptação telefônica foi
autorizada judicialmente, baseando-se na certidão do Chefe de Cartório, provida de fé pública. Argumentou que, dada à proximidade das
eleições, a mencionada interceptação telefônica era a única medida apta a obter eventual flagrante de crime eleitoral. Reforçou a legalidade da
investigação criminal, pois o procedimento administrativo está previsto nos artigos 26, I, da Lei nº 8.625/93 e 129, VI, da Constituição Federal.
Prosseguindo na análise dos fatos, disse que a simples leitura dos diálogos interceptados já evidencia a prática dos crimes eleitorais.
Apresentou pormenorizada análise da prova oral produzida no decorrer da instrução, bem como dos fatos em tela. Requereu a parcial
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procedência da ação, com a condenação do réu Fernando Oscar Classmann nas sanções do art. 299, caput, do Código Eleitoral, c/c o art. 71,
do Código Penal, do réu Ireneo Isidoro Classmann e Sean Jarczewski nas sanções do art. 299, caput, do Código Eleitoral.
A defesa do réu Sean Jarczewiski apresentou alegações finais (fls. 540-544), reprisando os argumentos, sustentando a nulidade das
interceptações telefônicas, a falta de provas para sua responsabilização, reforçando a não incidência do art. 71 do Código Penal, uma vez que
o delito atribuído fora apenas um, não havendo a ocorrência de crime continuado. Postulou pela absolvição.
A defesa do réu Fernando Classmann apresentou alegações finais (546-568), reprisando os argumentos anteriormente esposados, aduzindo,
preliminarmente, a nulidade da prova de interceptação telefônica, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, alegando a violação do
art. 2º, da Lei nº 9.296/96, a ausência de continuidade delitiva e a inaplicabilidade do art. 71, do Código Penal. Sustentou que a transcrição das
escutas telefônicas estão incorretas e que não houve perícia nos áudios. Suscitou a inépcia da inicial. No mérito, reiterou os argumentos
apresentados na sua defesa. Postulou pela absolvição, pela isenção das custas processuais e ônus sucumbenciais.
Convertido o julgamento em diligência a fim de que a defesa de Irineo fosse novamente intimada a apresentar alegações finais, sob pena de
nulidade (fl. 585).
A defesa de Ireneo Isidoro Classmann, em alegações finais (fls. 598602), repisou os argumentos já apresentados, alegando a nulidade da
prova de interceptação telefônica e, por consequência, a contaminação do restante da prova, com fundamento na teoria dos frutos da árvore
envenenada e a não observância do art. 2º, da Lei nº 9.296/96. Argumentou que a interceptação telefônica foi autorizada com base em
denúncias anônimas, certificada pelo então Chefe de Cartório, sem qualquer justificativa. No mérito, sustentou a improcedência da demanda,
dizendo que não foi cabo eleitoral de Fernando, que é eleitor de Três de Maio e que não tem interesse nas eleições de Santa Rosa. Referiu,
ainda, que a pessoa visitada não foi Valter Palhano e sim Arão César da Silva, eleitor de Três de Maio.
É o relatório.
Passo a decidir.
1 PRELIMINARES
1.1) Inépcia da inicial
A referida prefacial já fora apreciada e refutada nas fls. 246/248.
1.2) Nulidade das Interceptações Telefônicas e transcrição incorreta das escutas telefônicas
Também já fora apreciada nas fls. 246/248 e será reforçada neste momento processual.
O art. 5º, XII, da Constituição Federal, elevou ao status de direito fundamental o sigilo das comunicações telefônicas, podendo ser violado
somente por ordem judicial para fins de investigação ou instrução criminal. A Lei nº 9.296/96 estabelece as formalidades necessárias à quebra
do sigilo.
Sobre o tema, colaciono julgados do TRE/RS:
TRE-RS 130-74 - Recurso. Ação Penal. Delito de corrupção eleitoral. Art. 299 do Código Eleitoral. Eleições 2012.
Acervo probatório alicerçado em interceptações telefônicas aptas a revelar a materialidade e autoria de cinco fatos narrados na denúncia,
consubstanciados no oferecimento de vantagens em troca de voto, a exemplo da entrega de cargas de aterro, materiais de limpeza,
combustível e passagem intermunicipal de transporte público.
Não configurado, todavia, o crime de corrupção em outros quatro fatos descritos na peça acusatória, seja pela falta de identificação do suposto
corrompido, seja pela ausência do dolo específico na obtenção do voto.
Sentença monocrática, que condenou por todos os fatos descritos na exordial, a merecer reforma.
Provimento parcial.
(Recurso Criminal n 13074, ACÓRDÃO de 14/06/2016, Relator(a) DRA. GISELE ANNE VIEIRA DE AZAMBUJA, Publicação: DEJERS - Diário
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 108, Data 20/06/2016, Página 7)
TRE-RS RC 2-77 - Recursos Criminais. Falsidade ideológica para fins eleitorais. Art. 350 do Código Eleitoral. Obtenção de documento falso
para fins eleitorais. Art. 354 do Código Eleitoral. Corrupção eleitoral. Art. 299 do Código Eleitoral. Falso testemunho. Art. 342, caput, do Código
Penal. Eleições 2012.
Preliminares afastadas. 1) Idoneidade da prova obtida mediante interceptação telefônica deferida por autoridade judicial e objeto do
contraditório. 2) Eventual arguição de nulidade não pode ser feita por quem lhe der causa, conforme disposto no art. 565 do Código de
Processo Penal.
Declarada, de ofício, a incompetência absoluta para julgamento do crime de falso testemunho previsto no Código Penal e sem equivalente na
legislação especial. Crime contra a Administração da Justiça Eleitoral, supostamente consumado em audiência de instrução de processo
judicial eleitoral, evidenciando o interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal.
Tipicidade das condutas relativas à falsidade ideológica e à obtenção de documento falso. Ainda que a utilização do falso não tenha sido
dirigida à eleição, mas sim à produção de prova falsa para uso em processo judicial eleitoral, resta configurada a finalidade eleitoral e a
relevância jurídica da conduta a afetar a transparência e a fé pública eleitoral. Alteração jurisprudencial do TSE neste sentido.
Anulação parcial da sentença com relação ao julgamento do delito tipificado no art. 342 do Código Penal. Readequação da dosimetria da pena.
Provimento negado aos recursos.
(Recurso Criminal n 277, ACÓRDÃO de 16/04/2015, Relator(a) LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, Publicação: DEJERS - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 70, Data 24/04/2015, Página 4-5).
A interceptação telefônica que originou a presente denúncia foi requerida pelo Ministério Público Eleitoral, no Processo Classe Petição nº 26875.2016.6.21.0042, cuja cópia integral foi juntada às fls. 162-231 dos autos, com base em certidão exarada pelo então Chefe de Cartório e,
cuidadosamente fundamentada e deferida pelo Juiz Eleitoral da época, em Alvará de Monitoramento. Destaco alguns trechos da autorização:
(...)
Como demonstrou o Ministério Público Eleitoral, os requisitos legais para que o Judiciário possa deferir as interceptações telefônicas e
telemáticas requeridas se encontram presentes.
De fato, a iminência do pleito e a impossibilidade de se obter, no presente momento, dado à premência do tempo, prova mais robusta das
"denúncias", recomenda-se a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas como medida própria para apuração de eventuais
fatos tipificados no art. 299 do Código Eleitoral.
As denúncias feitas por populares perante a escrivania eleitoral, e descritas no ofício assinado pelo Sr. Escrivão eleitoral, envolvem os
candidatos a vereador Miro Jesse e Fernando Oscar Classmann. Daí porque a investigação tem de ser dirigida a ambos. Mas só isso não
basta. Suas campanhas, como dito na certidão, envolvem ainda os investigados Carlos Augusto Losekan, Sean Jarczewski e Marcos Antonio
Alpe. Os três coordenam/auxiliam na campanha dos dois primeiros.
(...)
Quanto à autoria, nos termos da referida Certidão, emitida pelo então Chefe do Cartório Eleitoral, considerando o expressivo número de
pessoas que teria procurado a Justiça Eleitoral para apontar o candidato Fernando, como suposto autor de compra de votos,
configurou indícios razoáveis para que se iniciasse a investigação acerca da veracidade ou não dos fatos retratados.
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A prova, como referido pelo Promotor Eleitoral, não tem como ser buscada por outros meios e, como o acordo de compra e venda de votos se
dá entre vendedor e comprado de forma clandestina, somente mediante a interceptação das conversas telefônicas e telemáticas é que se
poderá apurar tais fatos. Por isso, imprescindível o deferimento da interceptação telefônica, já que não se dispunha de outros meios
disponíveis para a averiguação de tais fatos.
Desta forma, preenchido o requisito disposto no inciso II do art. 2º da Lei das Interceptações, uma vez que a prova não poderia ser produzida
por outros meios, naquele momento, deferiu-se o pedido ministerial.
É de se considerar, ainda, que em face da exiguidade de tempo, uma vez que tais fatos vieram à tona menos de uma semana antes do pleito,
não há nenhuma ilicitude nas interceptações perpretadas por este Juízo Eleitoral.
Ainda, não há como se desconsiderar a prova obtida por meio de decisão judicial, devidamente fundamentada, a qual buscou, naquele
momento, garantir a lisura do pleito eleitoral, com paridade de armas entre os então candidatos a vereança no município de Santa Rosa, diante
dos fortíssimos indícios de irregularidades que vinham ocorrendo na campanha eleitoral.
Desta forma, entendo que foram atendidos os requisitos de afastamento do sigilo exigidos pela Lei nº 9.296/96, atinentes à existência de
indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, à impossibilidade de a prova ser realizada por outros meios e à vinculação da
prova a crime apenado com reclusão.
Quanto à alegação do réu Fernando de que está incorreta a transcrição das escutas telefônicas, considerando a degravação realizada pelo
Ministério Público Eleitoral (fls. 15-16), confirmada pelo Cartório Eleitoral (fls. 157-158), tenho que estão corretos os diálogos transcritos,
dispensando perícia nos áudios e maiores argumentos desse juízo, sendo claro o objetivo de alterar a verdade dos fatos e afastar o réu
Fernando da responsabilização criminal.
Rejeito, pois, a prefacial aventada.
1.3) Nulidade da Investigação Criminal
A legitimidade do Ministério Público em matéria eleitoral está consubstanciada no caput do art. 127 da Constituição Federal. Pela incumbência
de proteção da ordem jurídica e do regime democrático, o art. 72 da Lei Complementar nº 75/93, prevê sua atuação "em todas as fases e
instâncias do processo eleitoral".
Neste sentido, a contribuição de Rodrigo López Zílio (2016, p. 56):
"Para o exercício de suas contribuições constitucionais, o Ministério Público Eleitoral tem a obrigação legal de colher os elementos probatórios
necessários para comprovar suas assertivas perante a Justiça Eleitoral, objetivando a recomposição da ordem eleitoral. Não raras vezes,
torna-se imprescindível para o membro do Ministério Público Eleitoral - na busca de uma criteriosa apuração dos fatos - determinar a
expedição de ofícios, requisição de documentos, além de proceder a oitiva de testemunhas e envolvidos nos fatos que tenha conhecimento.
Também não é incomum que determinadas pessoas - por terem medo de represálias ou motivos/pessoais partidários - não tenham o interesse
em contribuir para o real esclarecimento dos fatos havidos durante o processo eleitoral."
Em 14 de maio de 2015, no julgamento do Recurso Extraordinário 593727/MG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o poder investigatório
do Ministério Público, autorizado a conduzir investigação própria para a apuração de delitos.
Assim, considerando o disposto no art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 e do art. 129, VI, da Constituição Federal, o procedimento investigatório que
originou a denúncia é administrativo e foi conduzido dentro dos limites legais e no pleno exercício das funções ministeriais, dispensando a
presença de delegado, o que leva à rejeição da liminar apontada.
1.4) Ausência de oferta de transação penal e suspensão condicional do processo
Prejudicada a sua análise, considerando que a suspensão condicional do processo foi devidamente ofertada pelo Ministério Público Eleitoral,
nos termos dos requisitos legais (fls. 463-466 e fl. 510).
Rejeitadas as prelimares, passo a arrostar o mérito.
2) MÉRITO
Trata-se de ação penal na qual se imputam aos réus Fernando Oscar Classmann, Ireneo Isidoro Classmann, Carla Cristina de Oliveira Gomes
e Sean Jarczewski, o cometimento do crime descrito no art. 299, do Código Eleitoral, durante a campanha para as eleições de 2016, onde
ocorreu o oferecimento de vantagens a eleitores, em troca de votos.
A materialidade, bem como a autoria vêm demonstradas pela certidão da fl. 09, pelos áudios interceptados, com autorização judicial, e
relatórios do GAECO, assim como pela transcrição dos áudios feita pelos técnicos da Justiça Eleitoral.
Dispõe o tipo penal:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva,, ou qualquer outra vantagem, para
obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena: reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
Na lição de José Jairo Gomes (2015, p. 53), o objeto jurídico do crime de corrupção eleitoral "é a liberdade do eleitor de escolher, livremente,
de acordo com sua consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de seu voto". Prossegue argumentando que "tanto a
dação, a oferta ou a promessa, quanto a solicitação e o recebimento de vantagem podem criar vínculo psicológico no eleitor, gerando
obrigação moral que o force a apoiar determinada candidatura em razão da vantagem auferida ou apenas acenada”.
O preceito normativo em comento tutela o livre exercício do sufrágio, com o objetivo de reprimir a compra de votos, a troca de favores, as
vantagens ofertadas/recebidas em troca de apoio político.
A corrupção eleitoral é crime formal, pois sua consumação independe da ocorrência do resultado pretendido pelo agente. É tipo penal que se
reveste de gravidade, pois pode alterar o resultado do pleito, macular o processo eleitoral, ferindo, sobremaneira, o Estado Democrático de
Direito.
Para a configuração do crime de corrupção eleitoral ativa basta a oferta, a promessa de dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem feita por
candidato ou terceiro, ainda que não seja aceita pelo eleitor. Nessa linha, a ação delitiva não precisa ser, necessariamente, praticada pelo
candidato beneficiado, bastando, para caracterizar a culpabilidade do candidato, a mera anuência deste com o ato praticado por terceiro.
Para demonstrar minhas razões de decidir, passo à análise das questões fático-jurídicas que embasaram a presente Ação Penal, no que tange
aos réus Fernando, Ireneo e Sean, considerando que a ré Carla foi beneficiada com a suspensão condicional do processo.
PRIMEIRO FATO
Descreve a peça inicial, quanto ao primeiro fato, que Fernando e Ireneo, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, prometeram
vantagens em troca de votos, nos termos do diálogo obtido em áudio derivado de interceptação telefônica, abaixo reproduzido:
“Ireneo: Alô!
Fernando: Ô padrinho!
Ireneo: Fernando vereador, é o tio Neo, tudo bem?
Fernando: Tudo.
Ireneo: Tô fazendo uma campanha pra ti aqui antes da ponte de Santa Rosa a direita aqui tá, e, mas o pessoal vai precisar de um favor teu
semana que vem aí viu...
Fernando: Mas sem dúvida!
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Ireneo: É um serviço com a patrola aqui, tá?
Fernando: Tchê, mas isso nós conseguimos.
Ireneo: Isso, antes da ponte, aqui a direita, tem moradores aqui, antes da entrada da Água Santa, sabe onde é que é?
Fernando: Eu conheço, sim, Bela União.
Ireneo: Vão votar em você mas eles querem, diz que procuraram todo mundo aí ninguém resolveu nada, tá?
Fernando: Não, pode deixar, pode confirmar com eles que eles vão ver o resultado.
Ireneo: Viu, se tu não fizer, eu vou ter que fazer, vim fazer aqui, porque nós somos Classmann, né, tu entende, não me deixe esse povo mal aí,
tá bom?
Fernando: Não, pode deixar.
Ireneo: Tá, um abraço, vai sair bastante voto aí.
Fernando: Outro, obrigado, muito obrigado, aí. Manda um abraço pra eles aí”.
Os réus Fernando e Ireneo foram denunciados por oferecimento de vantagem a eleitor determinável, no caso, a realização de serviço de
patrola. O fato ocorreu em setembro de 2016, há poucos dias do pleito municipal, em visita realizada por Ireneo a eleitores residentes no
interior do Município de Santa Rosa, que, mediante ligação telefônica, Ireneo solicita a Fernando um "serviço de patrola" em troca dos votos
dos eleitores visitados. Em resposta, nos termos do diálogo interceptado, houve a concordância/anuência/promessa do candidato Fernando em
realizar o serviço. Destaco alguns trechos: "Ireneo: Tô fazendo uma campanha pra ti aqui antes da ponte de Santa Rosa a direita aqui tá, e,
mas o pessoal vai precisar de um favor teu semana que vem aí viu… Fernando: Mas sem dúvida! Ireneo: É um serviço com a patrola aqui, tá?
Fernando: Tchê, mas isso nós conseguimos. Ireneo: Vão votar em você mas eles querem, diz que procuraram todo mundo aí ninguém
resolveu nada, tá? (...) Fernando: "Não, pode deixar, pode confirmar com eles que eles vão ver o resultado".
A defesa de Fernando alega, quanto ao mérito, basicamente: (1) que Ireneo não foi cabo eleitoral do candidato, que é, na verdade, seu tio; (2)
que a pessoa visitada por Ireneo não foi Valter Palhano, mas Arão César da Silva, eleitor de Três de Maio; (3) que Ireneo também é eleitor de
Três de Maio e não possui interesse nas eleições de Santa Rosa.
A tese defendida pelo réu Ireneo sustenta, em síntese: (1) que este não foi cabo eleitoral do candidato Fernando e tem relação de parentesco
com o candidato (tio); (2) que jamais visitou Valter Palhano e que este requisitou diretamente à Prefeitura o serviço de terraplanagem; (3) que
visitou, na verdade, Arão César da Silva, eleitor de Três de Maio; (4) que a ligação telefônica feita a Fernando teve "tom de brincadeira", que
teria "mentido" a Fernando sobre a conquista de votos.
Quanto às provas produzidas em audiência (cd - fl. 307), a testemunha arrolada pelo Ministério Público Eleitoral, chefe de cartório à época do
fato, Mauro Godoy Prudente Filho, disse ter recebido inúmeras e frequentes denúncias em relação aos candidatos Miro Jesse e Fernando
Classmann e, que os denunciantes preferiram não se identificar ou não fazer as denúncias "por escrito". Referiu que certificou os fatos
noticiados após conversa com o juiz eleitoral, a fim de encaminhar a referida certidão ao Ministério Público Eleitoral.
A testemunha arrolada pela defesa de Ireneo e Fernando, Valter Neri Dorneles Palhano, disse em juízo desconhecer os réus e não saber se
houve alguma obra na localidade. Declarou que foi realizado serviço de terraplanagem em seu terreno, antes das eleições, sendo que foi
contemplado em sorteio do Estado para a realização do serviço.
Sérgio Bier, Oficial de Diligências do Ministério Público, arrolado por Fernando, declarou ter realizado diligência, a pedido do Promotor Eleitoral,
visitando comunidade próxima do rio Santa Rosa, a fim de verificar se houve serviço utilizando maquinário da Prefeitura. Referiu que após
conversar com um morador, este lhe confirmou a realização do serviço de terraplanagem no terreno e que, para tanto, foi utilizada patrola da
Prefeitura de Santa Rosa, mas que o serviço foi realizado há mais tempo.
Arão César da Silva, arrolado pela defesa de Fernando, disse, em juízo, que conhece Ireneo, pois foram vizinhos durante 36 anos e que
conheceu Fernando quando foi chamado para testemunhar no processo. Declarou que Ireneo foi até sua residência, no interior, para comprar
melado e que nunca recebeu oferta ou solicitou que fossem realizadas obras no local. Aduziu que Ireneo conversou com alguém por telefone,
mas não sabe quem era ou sobre o que falaram. Declarou que é eleitor de Três de Maio.
Interrogado, o réu Fernando confirmou a conversa mantida com seu tio Ireneo, que reside em Três de Maio e tem comércio em Santa Rosa.
Considerou a ligação de seu tio Ireneo uma simples brincadeira, pois a família possui uma história política e é comum que façam brincadeiras
sobre compra de votos. Aduziu que disse "ah que bom" para entrar na brincadeira e que, por não conhecer o interior, acreditou que Ireneo não
estava no local, levando-o a crer na brincadeira, uma vez que era véspera de eleição.
O réu Ireneo, interrogado, confirmou a ligação telefônica, mas que foi num tom de brincadeira. Disse que foi até a casa de Arão, um de seus
clientes, para comprar melado. Declarou que foi com um amigo, que entregou panfletos e pediu votos, porque o candidato Fernando é seu
sobrinho. Afirmou que não fez nada de errado, que erraram a casa e que a terraplanagem foi na casa de um vizinho de Arão e que o
pagamento foi "particular". Disse que Arão é eleitor de Três de Maio.
SEGUNDO FATO
O segundo fato narrado na denúncia descreve que Fernando Oscar Classmann, Carla Cristina de Oliveira Gomes e Sean Jarczewski, em
comunhão de esforços e conjugação de vontades, prometeram vantagens em troca de votos, nos termos do diálogo obtido em áudio derivado
de interceptação telefônica, abaixo reproduzido:
“Carla: Alô, tenho uma ótima notícia pra te dá, boa demais!
Fernando: Fala, querida!
Carla: Adivinha, eu e o Sean agora acabamo de fechar trinta e um voto pra ti, trinta e um, não é treze.
Fernando: Mas que coisa boa.
Carla: Aham.
Fernando: Vocês são fera!
Carla: O Sean tava aqui em casa agora, e daí nós fomos lá na mulher e já, aham, a família dela chegou de Bento, vieram só pra votar, aqui.
Fernando: Que bom.
Carla: E tem trinta pessoa, trinta e uma pessoa veio, entre tio, sobrinho, tudo, sabe, aham, e daí ela pegou e veio aqui ontem, e daí eu disse,
não beleza, daí eu liguei pro Moreira, o Moreira tinha dito que não, ela só pediu ajuda em seis quilo de galeto, porque ela não tinha pra dar
comida pra tudo a gente.
Fernando: Mas isso não importa.
Carla: E agora o Sean foi lá e deu, o Sean foi lá e remato”.
Os réus Fernando, Carla (beneficiada pela suspensão condicional do processo) e Sean foram denunciados por oferecimento de vantagem em
troca de votos, no caso, a entrega de 6 (seis) quilos de galeto, no dia 01 de outubro de 2016, a eleitores que vinham de Bento para votar.
Destaco o diálogo entre Fernando e Carla: "Carla: O Sean tava aqui em casa agora, e daí nós fomos lá na mulher e já, aham, a família dela
chegou de Bento, vieram só pra votar, aqui. Fernando: Que bom. Carla: E tem trinta pessoa, trinta e uma pessoa veio, entre tio, sobrinho, tudo,
sabe, aham, e daí ela pegou e veio aqui ontem, e daí eu disse, não beleza, daí eu liguei pro Moreira, o Moreira tinha dito que não, ela só pediu
ajuda em seis quilo de galeto, porque ela não tinha pra dar comida pra tudo a gente. Fernando: Mas isso não importa. Carla: E agora o Sean
foi lá e deu, o Sean foi lá e remato”.
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A defesa de Fernando alega, em síntese, que o candidato não concordou com a distribuição de galetos e que disse, na verdade “não pode”, e
não como fora transcrito nos autos, ou seja, “não importa”. Sustentou que Sean não foi seu cabo eleitoral, que são sócios em escritório de
advocacia e que não há nenhum indício de que Sean fez a entrega dos galetos. Disse que as acusações do Ministério Público são levianas e
que em momento algum houve a entrega de galeto ou comida por parte do candidato ou de seus cabos eleitorais.
A defesa de Sean sustentou a inexistência de provas da entrega de 6 (seis) quilos de galeto em troca de votos. Disse que a conversa foi entre
Fernando e Carla e que Sean não pode ser responsabilizado por conversa havida entre terceiros.
Quanto às provas produzidas em audiência (cd - fl. 307), a testemunha Edson Eguimar Pires, arrolada pelo réu Fernando, informou não
conhecer Sean e Carla e que conhece Ireneo e Fernando, auxiliando-os, esporadicamente, na campanha eleitoral, na entrega de materiais e
em contato com amigos, para conseguir votos. Negou que os réus tivessem oferecido carne, obras ou outra vantagem em troca de votos.
Atinente ao segundo fato, Fernando confirmou ter conversado com Carla, mas que a transcrição da conversa foi equivocada, que solicitou
perícia, mas foi indeferida. Afirmou que Carla era cabo eleitoral e que Sean era colega de escritório e que tem amizade por trabalho. Disse que
Sean não auxiliou diretamente em sua campanha, que não tinha subordinação e não frequentava encontros políticos, mas acredita que ele
solicitava o apoio de outros colegas, pedia que votassem nele. Afirmou que era comum receber ligações de Carla, nas quais informava os
locais de trabalho, ou onde estava indo e que falou “não pode”. Acha que, por ingenuidade, ela teria lhe ligado. Disse que Moreira trabalhou
com ele na campanha, que desconhece a relação entre Carla e Sean e que os dois não trabalharam juntos na campanha, pois Sean não
participava. Afirmou não ter escutado quando Carla disse “e agora o Sean foi lá e deu, foi lá e rematou”, pois, logo após falar “não pode”, a
ligação caiu e não conseguiu dar retorno.
Sean Jarczewski, em seu interrogatório, relatou ter conhecimento de que estava sendo investigado quando foi até o Ministério Público
acompanhando outras pessoas. Salientou que conhecia Carla e que esta cuidou de seu pai, quando adoentado. Afirmou que sabia que Carla
fazia campanha para Fernando. Disse que conheceu Fernando na universidade, que tiveram escritório juntos e que são amigos. Aduziu que
não realizou visitas para pedir votos e que não realizou panfletagem, mas que tinha material de campanha, caso alguém solicitasse. Disse que
não mantinha contato telefônico com Carla durante a campanha. Desconhece o motivo pelo qual Carla falou que "Sean foi lá e deu, foi lá e
rematou". Afirmou que na campanha anterior de Fernando não conhecia Carla. Declarou que é filiado ao PTB, bem como é procurador do
partido. Disse conhecer Moreira, assessor de Fernando e que acha que Moreira trabalhou na campanha do candidato.
De tudo que foi dito, passo a tecer algumas conclusões.
É certo que as testemunhas ouvidas em juízo pouco acrescentaram para a elucidação dos fatos. O crime de corrupção eleitoral é tipo penal
cujos vestígios são de difícil constatação – são promessas feitas às escuras, clandestinamente, restando apenas os respectivos interlocutores
como testemunhas do crime. Já as gravações das conversas telefônicas – autorizadas judicialmente – revelam a negociação havida entre os
réus e os eleitores beneficiados pelas vantagens ofertadas.
Analisando o primeiro fato, é de fácil percepção a anuência do candidato Fernando, ao concordar com o tio Ireneo, confirmando, de pronto, a
realização do serviço de patrola, em troca dos votos dos eleitores visitados. Está presente o caráter negocial que caracteriza o delito de
corrupção eleitoral, onde se promete benefício/vantagem em troca de voto.
Os diálogos havidos entre Fernando e Ireneo não deixam dúvidas que presente o dolo específico na conduta de oferecer a benesse a eleitor o serviço de patrola - em troca de seu voto, ou seja, caracterizada uma relação de mercancia, uma permuta entre candidato e eleitor,
intermediada pelo tio.
Alegar nulidade da prova obtida com autorização judicial e devidamente fundamentada, dizer que a conversa não passou de uma "brincadeira",
que o teor do diálogo não foi bem interpretado pelo órgão ministerial, são argumentos insuficientes para descaracterizar o delito imputado aos
réus.
As provas produzidas e a desconstituição das teses e argumentos alegados pelas defesas evidenciam a prática do crime de corrupção eleitoral
pelos réus Fernando e Ireneo, uma conclusão lógica e única ao analisar o conteúdo do diálogo interceptado, em que, nitidamente, estão
presentes os elementos caracterizadores do tipo penal: dar/oferecer/prometer qualquer vantagem a eleitor em troca de voto.
Também no segundo fato estão presentes os elementos caracterizadores do tipo imputado: Carla e Sean, com a anuência de Fernando,
prometem/entregam vantagem - 6 (seis) quilos de frango - a eleitores que lhes prometeram os votos.
Ficou claro que Fernando comemora - "vocês são fera", "que bom" - e concorda com a negociação realizada por Carla e concluída por Sean,
ao entregar os "galetos". E mais, o fato de oferecer/prometer a vantagem já bastaria para a configuração do delito em análise, dispensando a
real entrega do bem negociado.
Para corroborar minhas razões de decidir, adoto, também, o que foi aduzido pelo Ministério Público Eleitoral, em suas alegações finais:
“(…)
O crime de corrupção eleitoral atribuído aos réus, cuja formulação legal está descrita no art. 299 do Código Eleitoral, possui a seguinte
redação:
“Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou
dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa”.
Analisando-se o tipo penal do art. 299 do Código Eleitoral, encontram-se os verbos nucleares “Dar, oferecer, prometer, solicitar ou
receber”. De pronto, constata-se que tal formulação típica possui mais um de verbo nuclear, isto é, mais de uma ação humana está elencada
como elementar do aludido tipo penal.
Com efeito, o art. 299 do Código Eleitoral é classificado como tipo misto alternativo, pois os verbos nucleares remontam a uma mesma
conduta humana: quem oferece ou promete, após pode dar; quem solicita, após pode receber. Ou seja, são ações na cadeia de uma conduta
humana que atinge um único bem jurídico: a lisura do processo eleitoral, para que, de fato, a manifestação popular seja legítima e democrática.
Ainda, no tipo penal da corrupção eleitoral, observam-se outros elementos típicos, como o objeto material do tipo que se constitui em
“dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem”. E aqui se inclui a proposta de emprego! Contudo, a formulação típica exige mais: não
basta oferecer, dar, prometer dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, assim como não basta apenas solicitar ou receber dinheiro, dádiva
ou outra vantagem, deve-se, ainda, ter a finalidade ou objetivo de “obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a
oferta não seja aceita”.
Portanto, o agente que oferecer ou prometer a vantagem com fins eleitorais (obter ou dar voto ou abstenção) já consumou o delito do art. 299
do Código Eleitoral, não sendo necessário “dar” o dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem . Assim, nesses verbos nucleares (oferecer e
prometer), o tipo penal da corrupção eleitoral trata-se de tipo penal formal, não requer qualquer alteração no mundo físico, pois basta a
oferta ou a promessa. Assim como a tipicidade não requer que o agente aceite a oferta ou promessa.
O corruptor que cumpre a promessa ou a oferta, isto é, “dá” o dinheiro, dádiva ou qualquer promessa ao corrompido, apenas exauriu o tipo
penal, não respondendo novamente pelo mesmo fato novamente. Assim como, aquele que solicitou dinheiro, dádiva ou vantagem que
qualquer natureza com fins eleitorais já cometeu o crime de corrupção eleitoral. Se tal pessoa receber o que solicitou, igualmente, apenas
exauriu o tipo penal, não respondendo novamente pelo delito já consumado em momento anterior.
Assim, utilizando-se de interpretação lúcida e completa dos acontecimentos, conclui-se corretamente sobre a natureza e a finalidade específica
das condutas analisadas, que se subsumem exatamente ao tipo de ilícito em tela: IRENEO, SEAN e CARLA (beneficiada com suspensão
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condicional do processo), com a anuência expressa do então candidato FERNANDO, prometeram vantagens a eleitores em troca de
votos para este último. E é o que basta para a procedência da ação penal.
De resto, nenhuma causa de exclusão de culpabilidade ou de ilicitude foi alegada ou encontra respaldo no contexto probatório.
(...)”
Desse modo, estão demonstradas, de modo inequívoco, as promessas de vantagens em troca de votos realizadas pelos réus Fernando Oscar
Classmann, Ireneo Isidoro Classmann e Sean Jarczewski. O que se vê, a exemplo de uma “cultura” de compra votos sempre presente nas
disputas eleitorais, é um jogo de troca de favores entre candidatos/apoiadores/eleitores, onde quem sai perdendo é a sociedade, o interesse
público, a democracia.
DIANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar os réus FERNANDO OSCAR
CLASSMANN (1º e 2º fatos), IRENEO ISIDORO CLASSMANN (1º fato) e SEAN JARCZEWSKI (2º fato), como incurso nas sanções do art.
299, do Código Eleitoral.
Passo à fixação da pena:
1) Réu FERNANDO OSCAR CLASSMANN:
Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quanto à culpabilidade, verifica-se que o réu é perfeitamente capaz de entender o
caráter ilícito de sua conduta, podendo abster-se de praticá-la, portanto culpabilidade bem determinada. O réu não registra antecedentes.
Personalidade presume-se normal. Os motivos foram comuns à espécie. As circunstâncias nada revelaram de especial. As consequências do
fato não foram graves. Quanto ao comportamento da vítima, nada há que se referir.
Sendo assim, conforme entendo necessário e suficiente para prevenção e reprovação do crime, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão,
para cada um dos crimes.
Devido à continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), exaspero a reprimenda de uma das penas, posto que iguais, em 1/3, ou seja, 04 (quatro)
meses, tendo em conta a quantidade de delitos praticados (dois ao todo) e a gravidade dos fatos. Assim, como a pena definitiva restou fixada
em 01 (um) ano de reclusão, para cada um dos crimes, a pena a ser cumprida pelo réu é de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.
Presentes os requisitos insculpidos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de
direito, qual seja: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, com, no
mínimo, oito horas semanais, a ser executada em local destinado pelo Juízo das Execuções Criminais; e b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no
valor de 12 (doze) salários mínimo nacional, a ser depositado na Conta das Penas Alternativas – Foro de Santa Rosa, agência n.º 0355, contacorrente n.º 03.170331.0-6, do Banrisul de Santa Rosa.
A pena pecuniária fica estabelecida em 12 (doze) dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já
analisadas, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, tendo em vista a situação econômica do réu,
corrigido quando do efetivo pagamento.
Caso necessário, o réu cumprirá a pena imposta, inicialmente, em regime aberto, conforme o artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código
Penal.
O réu poderá apelar em liberdade.
2) Réu IRENEO ISIDORO CLASSMANN
Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quanto à culpabilidade, verifica-se que o réu é perfeitamente capaz de entender o
caráter ilícito de sua conduta, podendo abster-se de praticá-la, portanto culpabilidade bem determinada. O réu não registra antecedentes.
Personalidade presume-se normal. Conduta, nada há que se referir. Os motivos foram comuns à espécie. As circunstâncias nada revelaram de
especial. As consequências do fato não foram graves. Quanto ao comportamento da vítima, nada há que se referir.
Sendo assim, conforme entendo necessário e suficiente para prevenção e reprovação do crime, fixo a pena-base em em 01 (um) ano de
reclusão, a qual torno definitiva, em face da ausência de outras modificadoras.
Presentes os requisitos insculpidos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de
direito, qual seja: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, com, no
mínimo, oito horas semanais, a ser executada em local destinado pelo Juízo das Execuções Criminais; ou b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no
valor de 10 (dez) salários mínimo nacional, a ser depositado na Conta das Penas Alternativas – Foro de Santa Rosa, agência n.º 0355, contacorrente n.º 03.170331.0-6, do Banrisul de Santa Rosa.
A pena pecuniária fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, tendo em vista a situação econômica do réu, corrigido quando do
efetivo pagamento.
Caso necessário, o réu cumprirá a pena imposta, inicialmente, em regime aberto, conforme o artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código
Penal.
O réu poderá apelar em liberdade.
3) Réu SEAN JARCZEWSKI
Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quanto à culpabilidade, verifica-se que o réu é perfeitamente capaz de entender o
caráter ilícito de sua conduta, podendo abster-se de praticá-la, portanto culpabilidade bem determinada. O réu não registra antecedentes.
Personalidade presume-se normal. Conduta, nada há que se referir. Os motivos foram comuns à espécie. As circunstâncias nada revelaram de
especial. As consequências do fato não foram graves. Quanto ao comportamento da vítima, nada há que se referir.
Sendo assim, conforme entendo necessário e suficiente para prevenção e reprovação do crime, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão,
a qual torno definitiva, em face da ausência de outras modificadoras.
Presentes os requisitos insculpidos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de
direito, qual seja: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, com, no
mínimo, oito horas semanais, a ser executada em local destinado pelo Juízo das Execuções Criminais; ou b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no
valor de 10 (dez) salários mínimo nacional, a ser depositado na Conta das Penas Alternativas – Foro de Santa Rosa, agência n.º 0355, contacorrente n.º 03.170331.0-6, do Banrisul de Santa Rosa.
A pena pecuniária fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, tendo em vista a situação econômica do réu, corrigido quando do
efetivo pagamento.
Caso necessário, o réu cumprirá a pena imposta, inicialmente, em regime aberto, conforme o artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código
Penal.
O réu poderá apelar em liberdade.
Com o trânsito em julgado: 1) anote-se o nome dos réus no rol dos culpados; 2) Comunique-se ao TRE/RS para fins do disposto no art. 15, III,
da Constituição Federal; 3) Forme-se procedimento de execução penal.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se.
Santa Rosa, 12 de setembro de 2018
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE

45ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 184/2018 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-56.2017.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Miguel das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) LISIANE FLORES-OAB 87796)
RESPONSÁVEL(S) : SILMAR MULLICH E JOÃO DE JESUS GONÇALVES (ADV(S) LISIANE FLORES-OAB 87796)
Vistos, etc.
O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de São Miguel das Missões apresentou prestação de contas anual relativa ao
exercício do ano de 2016, juntando documentação (fls. 02 a 60).
Recebida a prestação de contas, com determinação de autuação e publicação de edital (fl. 68).
Foi publicado o edital e foram encaminhadas cópias ao Ministério Público Eleitoral, consoante o disposto no art. 31 e §§ da Resolução nº
23.464/2015 do TSE (fls. 69 a 73).
Transcorreu o prazo de publicação do Edital, sem impugnações (fl. 74).
Realizado exame preliminar (fl. 75), as partes foram intimadas e não houve manifestação. (fl. 78v).
Determinada a intimação dos representantes partidários para constituição de procuradores (fls. 80), foram juntadas as procurações de fls. 84 e
88.
Realizado o exame técnico da prestação de contas (fls. 91 e 92), com intimação do órgão partidário (fls. 93 a 95), transcorreu o prazo in albis
(fl. 95v).
Veio aos autos o parecer conclusivo concluindo pela desaprovação das contas (fls. 96-96v).
Seguiu-se parecer do Ministério Público Eleitoral, opinando pela desaprovação das contas (fl. 98).
Determinada a intimação do órgão partidário e agentes responsáveis acerca do parecer técnico (fls. 100 a 102), não houve apresentação de
defesa (fl. 103).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar a decisão.
Trata-se de expediente de prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do Município de São Miguel das Missões,
relativas ao exercício financeiro do ano de 2016.
O feito está apto ao julgamento antecipado.
O parecer técnico apontou que as contas foram apresentadas em 21/06/2017, após o prazo legal (art. 28, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015
e art. 32 da Lei n. 9.096/95), que o pagamento do cheque no valor de R$ 90,00 não está identificado com os dados do beneficiário (art. 18, §
4º, da Resolução TSE n. 23.464/2015), os extratos bancários das aplicações financeiras não contemplam todo o exercício ao qual se referem
as contas, não foram entregues o parecer da comissão executiva (art. 29, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015) e a certidão de regularidade
do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI, da Resolução TSE n. 23.464/2015) e não foi
registrada a despesa com assessoria contábil, ainda que de forma estimada.
Neste cenário, entendo que as falhas apontadas, não são suficientes para uma desaprovação, mas sim uma aprovação com ressalvas.
Do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de São Miguel
das Missões, exercício 2016, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 10 de setembro de 2018
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE

47ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2018 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET – 13-34.2018.6.21.0047
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Partido Político – Órgão de Direção Nacional – Certificação de Apoiamento a Partido Político.
PROCEDÊNCIA: PORTO ALEGRE/RS
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CASSIANO LORENZONI CARBONE
REQUERENTE(s): PARTIDO UNIDADE POPULAR - UP
Vistos.
Na esteira da decisão da fl. 18, trata-se de analisar o quarto lote de assinaturas para apoiamento do partido em formação UNIDADE POPULAR
- UP. Foi certificada, novamente, a legitimidade do requerente, conforme fl.43 e publicado o edital n. 33/2018, para ciência dos interessados
(fl.44), sem que houvesse impugnação (fl.45). Foi certificado, ainda, pela Chefe de Cartório, as assinaturas consideradas aptas e não aptas
(fl.46).
Vieram os autos conclusos.
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O feito teve trâmite regular, obedecendo às disposições da Lei 9096/95 e a Res. TSE nº 23.571/2018. O edital, dando ciência aos interessados,
foi publicado pelo prazo de 05 dias, certificado pelo Cartório o não oferecimento de impugnação.
Aplicados os procedimentos de praxe, em especial a conferência das assinaturas e a verificação quanto a existência ou não de filiação
partidária pelos apoiadores, foi certificado pela Chefe de Cartório o seguinte resultado: a) 02 fichas tiveram suas assinaturas conferidas por
semelhança, sendo consideradas aptas: - GUILHERME PINTO DE CAMPOS (TE 1022 9427 0450) - WILLIAN DE PAULA SILVA (TE 1118
2972 0400) b) 02 fichas não puderam ser atestadas pelo fato de os eleitores não votarem há muito tempo e não terem feito seu
recadastramento biométrico, portanto não têm registros suficientes para comparação, sendo consideradas não aptas:
-JULIANO PEREIRA GONÇALVES (TE 0689 1987 0450)
-SILVIA WEBER DORNELLES (TE 0849 2189 0477)
c) 02 fichas possuem assinaturas divergentes dos padrões constantes dos registros da Justiça Eleitoral, sendo consideradas não aptas: MARCOS OTAVIO BRUM ANTUNES (TE 1091 0866 0434)
-REGIS DE PAULA LACORT (TE 1163 3119 0442)
d) 01 ficha possui filiação partidária, sendo considerada não apta: - MARLISA DA ROSA ARIJU NUNES (TE 0247 8397 0981) De acordo com a
Res. TSE nº 23.571/2018, as fichas que possuírem assinatura divergente ou dados insuficientes para sua comparação, além daqueles cujos
assinantes forem filiados a outros partidos políticos, não devem ser atestadas (arts. 12, §1º e 14, §5º, I e II), motivo pelo qual ratifico a certidão
passada pela Chefe de Cartório da 47ª ZE.
Nessa esteira, as informações aqui constantes foram atualizadas no Sistema de Apoiamento a Partido em Formação (SAPF).
Diante do exposto, determino seja o interessado intimado da presente decisão e, nos moldes do art. 14, §7º da resolução supracitada,
cientificado que lhe é facultado comprovar a autenticidade das assinaturas recusadas pelo cartório mediante o comparecimento pessoal do
eleitor para ratificação de seu apoio e, se for o caso, atualização de seus dados.
Por fim, ressalto que o representante do partido em formação poderá retirar cópia das fichas de apoiamento no Cartório Eleitoral da 47ª ZE.
Após a intimação, arquive-se, independentemente e sem prejuízo de posterior retirada da cópia do formulário pelo representando credenciado,
devendo a via original ser mantida no Cartório Eleitoral até o julgamento, pelo TSE, do pedido de registro (art. 14, §3º). Cumpra-se. Diligências.
São Borja, 04 de setembro de 2018. Mônica Marques Giordani, Juíza Eleitoral da 47ª ZE.

53ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 168/2018 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-37.2018.6.21.0053
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoa Bonita do Sul
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE LAGOA BONITA DO SUL (ADV(S) ROGÉRIO BARBIERI
CARNIEL-OAB 51609 E VALDENI ROGERIO CARNIEL-OAB 8698)
RESPONSÁVEL(S) : ARTEMIO DA ROSA, CARINA APARECIDA DA ROSA, VALDIR DRESCHER E ODILAR JOSÉ BUSATTO (ADV(S)
ROGÉRIO BARBIERI CARNIEL-OAB 51609 E VALDENI ROGERIO CARNIEL-OAB 8698)
Vistos.
Tanto o relatório conclusivo emitido pela unidade técnica quanto o parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral identificaram algumas
irregularidades nas contas partidárias.
Assim, em respeito ao disposto no art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na
pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que
pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Findo o prazo para a apresentação das defesas, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Sobradinho, 10 de setembro de 2018
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 169/2018 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-67.2018.6.21.0053
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE LAGOÃO (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : ARI DOS SANTOS BORGES E ANTONIO ORACI BORGES (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos.
Tanto o relatório conclusivo emitido pela unidade técnica quanto o parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral identificaram algumas
irregularidades nas contas partidárias.
Assim, em respeito ao disposto no art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na
pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que
pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Findo o prazo para a apresentação das defesas, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Sobradinho, 10 de setembro de 2018
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2018 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-76.2018.6.21.0053
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE LAGOÃO (ADV(S) ROGERIO BARBIERI CARNIEL-OAB
51609)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ANISIO MENEZES EFEL, REJANE DENISE PEREIRA FORNARI E ROSEMAR DOS SANTOS MULLER (ADV(S)
ROGERIO BARBIERI CARNIEL-OAB 51609)
Vistos.
Tanto o relatório conclusivo emitido pela unidade técnica quanto o parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral identificaram algumas
irregularidades nas contas partidárias.
Assim, em respeito ao disposto no art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na
pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que
pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Findo o prazo para a apresentação das defesas, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Sobradinho, 10 de setembro de 2018
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2018 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-07.2018.6.21.0053
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passa Sete
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE PASSA SETE (ADV(S) RICARDO UNFER-OAB 106192)
RESPONSÁVEL(S) : ROGÊNIO DE ARRIAL, RAFAEL RECH E CLAUDINEI BATISTA DA SILVA (ADV(S) RICARDO UNFER-OAB 106192)
Sentença.
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Passa Sete, referente ao exercício 2017, apresentadas
conforme preceitua a Lei n.º 9.096/95, disciplinado pela Resolução TSE n.º 23.464/2015.
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos foi apresenta no dia 11/06/2018, ou seja, fora do prazo previsto no art.32 da Lei n.º
9.096/95 e no art. 28º da Resolução TSE 23.546/2017.
A unidade técnica apresentou manifestação pela aprovação com ressalvas das contas prestadas (fls. 42/43).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas (fl. 22).
Os autos, então, retornaram conclusos para sentença.
É o sucinto relatório. Decido.
Os partidos devem prestar contas anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente, mesmo não havendo recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Nesses casos, a Resolução TSE 23.546/2017 permite que os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro prestem suas contas por meio de uma declaração de ausência de movimentação de recursos, desde que
obedecidas as regras previstas nos seus arts. 28º e 45º.
Em que pese não terem sido encontrados extratos bancários em nome do órgão partidário, tenho que este é o caso em tela, uma vez que o
partido cumpriu o disposto na legislação ao apresentar sua declaração nos moldes previstos no art. 28º da Resolução TSE nº 23.546/2017,
não tendo havido impugnação ou indício de movimentação financeira durante o trâmite processual.
Não houve registro de repasse de recursos do Fundo Partidário pelos Diretórios Nacional e Estadual à respectiva direção municipal do PSB de
Passa Sete- RS.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 46º, inciso II, da Res. TSE 23.464/2015, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB de Passa Sete - RS, referente ao exercício financeiro 2017.
P.R.I.
Dê ciência ao Ministério Público Eleitoral, após, efetue-se os devidos registros nos sistemas eleitorais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Sobradinho/RS, 03 de setembro de 2018.
Sobradinho, 04 de setembro de 2018
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 192/2018 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 909-24.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
CANDIDATO(S) : MARCELO PIRES CERVEIRA (ADV(S) RAQUEL LIEGE SERVEIRA RIBEIRO - OAB 81511)
MUNICÍPIO(S) : PAROBÉ – RS
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Parecer Técnico
(…) O candidato declarou ter arrecadado apenas R$ 354,00 em sua campanha (fl.02), gastando esta mesma quantia. No entanto, o extrato
bancário obtido por este cartório eleitoral indicou movimentação de recursos muito mais expressiva do que a declarada, havendo, portanto,
aparente contradição entre os dados. Sugere-se, assim, a intimação do candidato para esclarecimento, no prazo de 05 dias.
Vistos.
Intime-se o candidato, como sugerido.
Taquara, 05 de setembro de 2018.
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

56ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 056/2018
O Doutor Leonardo Bofill Vanoni, Juiz Eleitoral da 056ª Zona de Taquari-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Margarida Ribeiro n° 16,
em Taquari/RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I,
da Resolução TSE n. 23.546/17, a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015 do
diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT – do município de Tabaí/RS.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHSITA (PDT) – TABAÍ – apresentada por Pedro Airton Araújo, Presidente do exercício financeiro, Ana
Cleni Saldanha, Tesoureiro a do exercício financeiro e atual Tesoureira, Rogério Adriano Lopes de Oliveira, atual Presidente e Iara Margarete
Lampert do Couto, Tesoureira do exercíco financeiro.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Taquari-RS, 11 de setembro de 2018.
Eu, Leonardo Berta Wayne, Chefe de Cartório da 056ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Leonardo Bofill Vanoni,
Juiz Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 057/2018
O Doutor Leonardo Bofill Vanoni, Juíz Eleitoral da 056ª Zona de Taquari-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Margarida Ribeiro n° 16,
em Taquari/RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §1º da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual –
Exercício 2014, do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) do município de Taquari/RS.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Partido dos Trabalhadores(PT) do município de
Taquari/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS).
Taquari-RS, 11 de setembro de 2018.
Eu,Leonardo Berta Wayne, Chefe de Cartório da 056ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Leonardo Bofill Vanoni,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 058/2018
O Drº Leonardo Bofill Vanoni, Juiz Eleitoral da 056ª Zona de Taquari-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Margarida Ribeiro n°16,
em Taquari/RS, tramita o Processo PC n. 46-94.2018.6.21.0056 que versa sobre a omissão na prestação de contas, exercício de 2014, do
PARTIDO DA REPÚBLICA - Diretório de Taquari/RS.
E que estando o Tesoureiro do Partido, Sr. Valmir Aloísio Weiss, em lugar incerto e não sabido, fica ele, pelo presente Edital e nos termos do
referido processo, notificado para, no prazo de 3 (três) dias apresentar as contas acerca do exercício financeiro de 2014. Ficando ciente que,
em caso de permanência da omissão ou entrega das contas sem a devida representação processual, será considerado revel, na forma do art.
344 do CPC, podendo intervir a qualquer tempo, recebendo o processo no estado em que se encontrar., desde que devidamente
representados por advogado.
OBJETO: Notificação do Tesoureiro do Partido da República, Valmir Aloísio Weiss, para que apresente as contas relativas ao exercício
financeiro de 2014.
PRAZO: 3 dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS).
Taquari-RS, 11 de setembro de 2018.
Eu,Leonardo Berta Wayne, Chefe de Cartório da 056ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Leonardo Bofill Vanoni - Juiz Eleitoral
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60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2018 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-70.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUÍZA ELEITORAL: RITA DE CÁSSIA MÜLLER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) MARTA BAUER CRESPO-OAB 63087)
RESPONSÁVEL(S) : CHARLES FEHLBERG EHLERT, DANIELA BEATRIZ HORNKE, SELMIRA MILECH FEHRENBACH E RENATO LUIZ
ZANOL
Intime-se o partido para que apresente a documentação faltante, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 34 , § 3º, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Dil.
Pelotas, 10 de setembro de 2018
RITA DE CÁSSIA MÜLLER
Juíza Eleitoral da 060ª ZE
EXAME PRELIMINAR
O exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado sobre a prestação de contas do
Movimento Democrático Brasileiro de Turuçu, verificou a ausência das seguintes peças constantes no art. 29 da Resolução TSE n.
23.546/2017:
Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital (art. 29, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II, da Resolução TSE n.
23.546/2017);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII, da Resolução TSE n. 23.546/2017);
Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI, da Resolução TSE n.
23.546/2017);
Salienta-se que os demais demonstrativos foram apresentados, no entanto, não trouxeram a assinatura digital do presidente, do tesoureiro do
partido, do advogado e do contador. Conforme art. 29, § 1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, “As peças devem conter assinatura digital do
presidente, do tesoureiro do órgão partidário, do advogado e do profissional de contabilidade habilitado, à exceção das referidas nos incisos I,
II, III, V, VI, VII, IX e XXIII do caput”. Assim, os demonstrativos previstos nos incisos IV, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII devem ser
reapresentados com a assinatura digital dos responsáveis.
Ressalta-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n.
23.546/2017, exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação
financeira efetuada. Os documentos devem vir assinados digitalmente, na forma do art. 29, § 1º, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário para que complemente a documentação no prazo de vinte dias. Após, retornem-se os
autos para posterior exame da prestação de contas.
Pelotas, 06 de setembro de 2018.
ANELISE COSWIG FISS,
Técnica Judiciária.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 65/2018 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 41-94.2017.6.21.0060
REPRESENTAÇÃO - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUÍZA ELEITORAL: RITA DE CÁSSIA MÜLLER
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : ALEXANDRE DE FREITAS GARCIA (ADV(S) WILLIAM SOTTORIVA ANDREIA-OAB 101926)
Vistos.
A Chefia de Cartório deve observar a informação de f. 111.
Registre-se a multa eleitoral no cadastro do eleitor, através do lançamento do ASE 264, bem como a inelegibilidade, através do ASE 540.
Após, arquivem-se os autos.
Dil.
Pelotas, 10 de setembro de 2018
RITA DE CÁSSIA MÜLLER
Juíza Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2018 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 34-05.2017.6.21.0060
REPRESENTAÇÃO - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUÍZA ELEITORAL: RITA DE CÁSSIA MÜLLER
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : AMANDA LOURENCO DE ORNEL (ADV(S) ALINE LOURENÇO DE ORNEL-OAB 79927)
Vistos.
A Chefia de Cartório deve observar a informação de f. 115.
Registre-se a multa eleitoral no cadastro da eleitora, através do lançamento do ASE 264.
Após, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se.
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Pelotas, 10 de setembro de 2018
RITA DE CÁSSIA MÜLLER
Juíza Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2018 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-65.2017.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2016
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUÍZA ELEITORAL: RITA DE CÁSSIA MÜLLER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) ADREAN OSWALDT PEGLOW-OAB 75293)
RESPONSÁVEL(S) : OTÁVIO FRONTINO DE SOUZA FILHO E DIACKES EMERSON LEAL CARVALHO (ADV(S) ADREAN OSWALDT
PEGLOW-OAB 75293)
Vistos.
Diante da informação retro e considerando que a proximidade das Eleições 2018 aumenta de forma expressiva as atribuições dos servidores
do cartório, concedo prazo de 20 (vinte) dias para emissão do parecer conclusivo.
Após, ao MPE.
Pelotas, 10 de setembro de 2018
RITA DE CÁSSIA MÜLLER
Juíza Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2018 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-28.2017.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2016
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUÍZA ELEITORAL: RITA DE CÁSSIA MÜLLER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CRISTIANO GONZALEZ-OAB 86625)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON ORLANDO DOS SANTOS E LEANDRO SAMPAIO
Vistos.
Considerando tratar-se de período eleitoral, em que há aumento expresssivo das atividades desempenhadas pelos servidores da Justiça
Eleitoral, aguardem os autos em cartório, por 20 (vinte) dias, pelo retorno da precatória.
Dil.
Pelotas, 12 de setembro de 2018
RITA DE CÁSSIA MÜLLER
Juíza Eleitoral da 060ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 062/2018 - 062ZE-RS
A senhora Margot Cristina Agostini, Juíza Eleitoral da 62ª Zona de Marau-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Irineu Ferlin,858, em
Marau, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anuais Exercício 2016, do diretórios/comissão provisória municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Marau/RS;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o senhor juiz eleitoral mandou publicar o presente edital, que vai afixado no
local de costume.
Marau-RS, 11 de setembro de 2018.
Eu, Rafael Copetti, Chefe de Cartório da 62ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juiza Eleitoral da 62ª Zona

63ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 48/2018
A Doutora Uda Roberta Doederlein Schwartz, Juíza Eleitoral da 63ª Zona de Bom Jesus-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros nº 690, Centro,
em Bom Jesus, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n.
23.546/17, a declaração de ausência de movimentação de recursos relativo à Prestação de Contas Anual - Exercício 2017, do diretório
municipal: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – São José dos Ausentes - PRAZO: no prazo de 3 (três) dias após a publicação
deste Edital, qualquer interessado pode apresentar impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
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existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a
Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o sente Edital que vai afixado no local de costume. Bom Jesus-RS, 11 de setembro de 2018. Eu,
Humberto Otávio de Lavra Pinto, Chefe de Cartório da 63ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. UDA ROBERTA DORDERLEIN SCHWARTZ,
Juíza Eleitoral.

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 215/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-81.2014.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) THIAGO LUIS AGOSTINI-OAB 66270 E TIERRY LUCIANO MARTINS
LOPES-OAB 66047)
Vistos.
Uma vez que inviável o uso de assinatura eletrônica em ofícios no âmbito da Justiça Eleitoral, expeça-se ofício para que esta Juíza assine
manualmente, fins de solicitar ao Banrisul a transformação em pagamento definitivo da quantia depositada na Agência 0107 da referida
instituição bancária, consoante documento de fl. 125, em favor de credor (União).
Junto ao ofício a ser expedido, enviar cópia do documento desta Juíza.
Diligências legais.
Alvorada, 31 de agosto de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

84ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2018 - 84 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 75-94.2017.6.21.0084
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTEMPESTIVA - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012
PROCEDÊNCIA: Cerro Grande do Sul
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DE SOUZA FLEURY
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) CICERO WILDE DE OLIVEIRA-OAB 25707)
RESPONSÁVEL(S) : MEISNER SCHAIDHAUER ZENKER E JOSE DIRLEI SCHAIDHAUER (ADV(S) CICERO WILDE DE OLIVEIRA-OAB
25707)
Vistos.
Defiro o pedido do parcelamento nos termos requeridos.
Emitir a GRU referente à primeira parcela, que terá vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do RS, nos termos do art. 6º da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
As demais parcelas terão seu vencimento no último dia útil do mês respectivo, as correspondentes guias de recolhimento deverão ser retiradas
mensalmente pelo devedor no cartório eleitoral, nos termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Atentar para as disposições expressas na Resolução TRE/RS n. 298/2017 art. 6º e seguintes, bem como na Resolução TSE n. 23.546/2017,
arts. 60, § 4º, 61 e 62.
A partir da segunda parcela deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão até o mês anterior
ao do pagamento, acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 406 da Lei nº
10.406/2002; e art. 13 da Lei nº 10.522/2002), nos termos do art. 7º, parágrafo único e 16, § 1º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c nos
termos do art 60, § 4º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após a realização do pagamento de cada parcela, o órgão deve encaminhar cópia do comprovante de pagamento mediante requerimento
dirigido à autoridade judicial que será juntada no processo da prestação de contas, nos termos do art. 16, § 2º, da Resolução TRE/RS n.
298/2017 c/c art. 60, § 4º, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, será comunicada à autoridade judicial para decisão sobre a imediata rescisão do
parcelamento e o prosseguimento da cobrança, nos termos do art. 14, da resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c art. 61, da Resolução TSE n.
23.546/2017, conforme disposto no art. 16, § 4º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c art. 60, § 4º, inciso V, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Intimem-se.
Comprovado o pagamento integral de todas as parcelas, declaro extinto o débito e determino o arquivamento dos autos.
Tapes, 11 de setembro de 2018
DANIEL DE SOUZA FLEURY
Juiz Eleitoral da 084ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2018 - 84 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 76-79.2017.6.21.0084
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTEMPESTIVA - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013
PROCEDÊNCIA: Cerro Grande do Sul
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DE SOUZA FLEURY
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) CICERO WILDE DE OLIVEIRA-OAB 25707)
RESPONSÁVEL(S) : MEISNER SCHAIDHAUER ZENKER E JOSE DIRLEI SCHAIDHAUER (ADV(S) CICERO WILDE DE OLIVEIRA-OAB
25707)
Vistos.
Defiro o pedido do parcelamento nos termos requeridos.
Emitir a GRU referente à primeira parcela, que terá vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do RS, nos termos do art. 6º da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
As demais parcelas terão seu vencimento no último dia útil do mês respectivo, as correspondentes guias de recolhimento deverão ser retiradas
mensalmente pelo devedor no cartório eleitoral, nos termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Atentar para as disposições expressas na Resolução TRE/RS n. 298/2017 art. 6º e seguintes, bem como na Resolução TSE n. 23.546/2017,
arts. 60, § 4º, 61 e 62.
A partir da segunda parcela deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão até o mês anterior
ao do pagamento, acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 406 da Lei nº
10.406/2002; e art. 13 da Lei nº 10.522/2002), nos termos do art. 7º, parágrafo único e 16, § 1º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c nos
termos do art 60, § 4º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após a realização do pagamento de cada parcela, o órgão deve encaminhar cópia do comprovante de pagamento mediante requerimento
dirigido à autoridade judicial que será juntada no processo da prestação de contas, nos termos do art. 16, § 2º, da Resolução TRE/RS n.
298/2017 c/c art. 60, § 4º, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, será comunicada à autoridade judicial para decisão sobre a imediata rescisão do
parcelamento e o prosseguimento da cobrança, nos termos do art. 14, da resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c art. 61, da Resolução TSE n.
23.546/2017, conforme disposto no art. 16, § 4º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c art. 60, § 4º, inciso V, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Intimem-se.
Comprovado o pagamento integral de todas as parcelas, declaro extinto o débito e determino o arquivamento dos autos.
Tapes, 11 de setembro de 2018
DANIEL DE SOUZA FLEURY
Juiz Eleitoral da 084ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2018 - 84 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-64.2017.6.21.0084
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTEMPESTIVA - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014
PROCEDÊNCIA: Cerro Grande do Sul
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DE SOUZA FLEURY
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) CICERO WILDE DE OLIVEIRA-OAB 25707)
RESPONSÁVEL(S) : MEISNER SCHAIDHAUER ZENKER E JOSE DIRLEI SCHAIDHAUER (ADV(S) CICERO WILDE DE OLIVEIRA-OAB
25707)
Vistos.
Defiro o pedido do parcelamento nos termos requeridos.
Emitir a GRU referente à primeira parcela, que terá vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do RS, nos termos do art. 6º da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
As demais parcelas terão seu vencimento no último dia útil do mês respectivo, as correspondentes guias de recolhimento deverão ser retiradas
mensalmente pelo devedor no cartório eleitoral, nos termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Atentar para as disposições expressas na Resolução TRE/RS n. 298/2017 art. 6º e seguintes, bem como na Resolução TSE n. 23.546/2017,
arts. 60, § 4º, 61 e 62.
A partir da segunda parcela deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão até o mês anterior
ao do pagamento, acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 406 da Lei nº
10.406/2002; e art. 13 da Lei nº 10.522/2002), nos termos do art. 7º, parágrafo único e 16, § 1º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c nos
termos do art 60, § 4º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após a realização do pagamento de cada parcela, o órgão deve encaminhar cópia do comprovante de pagamento mediante requerimento
dirigido à autoridade judicial que será juntada no processo da prestação de contas, nos termos do art. 16, § 2º, da Resolução TRE/RS n.
298/2017 c/c art. 60, § 4º, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, será comunicada à autoridade judicial para decisão sobre a imediata rescisão do
parcelamento e o prosseguimento da cobrança, nos termos do art. 14, da resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c art. 61, da Resolução TSE n.
23.546/2017, conforme disposto no art. 16, § 4º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c art. 60, § 4º, inciso V, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Intimem-se.
Comprovado o pagamento integral de todas as parcelas, declaro extinto o débito e determino o arquivamento dos autos.
Tapes, 11 de setembro de 2018
DANIEL DE SOUZA FLEURY
Juiz Eleitoral da 084ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2018 - 84 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 79-34.2017.6.21.0084
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTEMPESTIVA - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
PROCEDÊNCIA: Cerro Grande do Sul
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DE SOUZA FLEURY
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) CICERO WILDE DE OLIVEIRA-OAB 25707)
RESPONSÁVEL(S) : MEISNER SCHAIDHAUER ZENKER E JOSE DIRLEI SCHAIDHAUER (ADV(S) CICERO WILDE DE OLIVEIRA-OAB
25707)
Vistos.
Defiro o pedido do parcelamento nos termos requeridos.
Emitir a GRU referente à primeira parcela, que terá vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do RS, nos termos do art. 6º da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
As demais parcelas terão seu vencimento no último dia útil do mês respectivo, as correspondentes guias de recolhimento deverão ser retiradas
mensalmente pelo devedor no cartório eleitoral, nos termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Atentar para as disposições expressas na Resolução TRE/RS n. 298/2017 art. 6º e seguintes, bem como na Resolução TSE n. 23.546/2017,
arts. 60, § 4º, 61 e 62.
A partir da segunda parcela deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão até o mês anterior
ao do pagamento, acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 406 da Lei nº
10.406/2002; e art. 13 da Lei nº 10.522/2002), nos termos do art. 7º, parágrafo único e 16, § 1º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c nos
termos do art 60, § 4º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após a realização do pagamento de cada parcela, o órgão deve encaminhar cópia do comprovante de pagamento mediante requerimento
dirigido à autoridade judicial que será juntada no processo da prestação de contas, nos termos do art. 16, § 2º, da Resolução TRE/RS n.
298/2017 c/c art. 60, § 4º, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, será comunicada à autoridade judicial para decisão sobre a imediata rescisão do
parcelamento e o prosseguimento da cobrança, nos termos do art. 14, da resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c art. 61, da Resolução TSE n.
23.546/2017, conforme disposto no art. 16, § 4º, da Resolução TRE/RS n. 298/2017 c/c art. 60, § 4º, inciso V, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Intimem-se.
Comprovado o pagamento integral de todas as parcelas, declaro extinto o débito e determino o arquivamento dos autos.
Tapes, 11 de setembro de 2018
DANIEL DE SOUZA FLEURY
Juiz Eleitoral da 084ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2018 - 84 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 17-57.2018.6.21.0084
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Cerro Grande do Sul
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DE SOUZA FLEURY
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ANTÔNIO ALÉXIS TRESCASTRO DA SILVA
Vistos e examinados.
Analisando os autos, verifico que o acusado ANTÔNIO ALÉXIS TRESCASTRO DA SILVA foi denunciado pelos delitos previstos nos artigos
39, § 5º, II, da Lei nº 9.504/65 (1º e 4º FATOS), o qual possui pena de detenção de seis meses a um ano de detenção, 302 do Código Eleitoral
(2º e 3º FATOS), o qual possui pena de reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa.
Com relação aos 1º e 4º fatos, considerando a disposição do artigo 287 do Código Eleitoral c/c art. 109, V, do Código Penal, tenho que o prazo
prescricional para o caso concreto é de 04 (quatro) anos, lapso este que já decorreu entre a data do fato (05/10/2008) e o presente momento,
sem que tenha havido quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.
Em suma, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com base na pena máxima cominada para o delito tipificado.
Ainda, em relação ao 2º e ao 3º fatos, verifico que o acusado é tecnicamente primário, conforme se vê de sua certidão de antecedentes
criminais à fl. 39-40, e, diante disso, é possível antever-se que, em caso de condenação, será aplicada pena que certamente não ultrapassará
4 anos de reclusão em relação ao delito tipificado no art. 302 do Código Eleitoral.
Diante dessas informações, concluo que o prazo prescricional para o caso concreto seria de 08 (oito) anos, no termos do art. 109, IV, do
Código Penal, prazo este que já transcorreu entre a data do fato, em 05/10/2008, e a presente data.
Desse modo, possível constatar-se a ocorrência, em perspectiva, da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Isso posto, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTÔNIO ALÉXIS TRESCASTRO DA
SILVA em razão da ocorrência da prescrição e, de consequência, REJEITO a denúncia.
Custas pelo Estado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Tapes, 11 de setembro de 2018
DANIEL DE SOUZA FLEURY
Juiz Eleitoral da 084ª ZE
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86ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2018 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-72.2018.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO DE CONTAS.
PROCEDÊNCIA: Esperança do Sul
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER WERLE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE ESPERANÇA DO SUL (ADV(S) MARCELO CARDOSO TRINDADE-OAB
19512)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO RODRIGO MULLER - PRESIDENTE. E VERA TERESINHA GESSI CANEPPELE - TESOUREIRA.. (ADV(S)
MARCELO CARDOSO TRINDADE-OAB 19512)
Vistos.
Nos termos do artigo 35, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e os responsáveis para que, no prazo de 30
(trinta) dias, apresentem esclarecimentos acerca do relatório de exame da prestação de contas, sob pena de preclusão.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, a unidade técnica deve elaborar parecer conclusivo, dando-se, após, vista ao Ministério Público
Eleitoral, para emissão de parecer, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 37 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Três Passos, 12 de setembro de 2018
SUCILENE ENGLER WERLE
Juíza Eleitoral da 086ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2018 - 90ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ – 7-92.2018.8.21.0090
PROTOCOLO: 2481/2018
ASSUNTO: INQUÉRITO – Crimes Eleitorais – art. 299, 301 e 350 do CÓDIGO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA BRAGA ALENCASTRO
VÍTIMA : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTORA DO FATO: Luciana Beatriz Lopes Kubiaki
ADVOGADO: Thiago Velasques, OAB/RS 104341
Vistos.
Designo audiência para ouvir as todas as testemuhas arroladas no dia 05/11/2018, às 14 horas e 15 minutos na Sala de Audiências da 3ª Vara
Cível no Prédio do Forum de Guaíba, na Av. Nestor de Moura Jardim - 7º andar - sala 701.
Expeça-se Mandado de Intimação as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral em fl. 3v.
As testemunhas arroladas pela Indiciada Luciana Beatriz Lopes Kubiacki devem comparecer independente de intimação.
No mesmo dia, ao final da oitiva das testemunhas será realizado o interrogatório da Indiciada. Intime-se. Publique-se. Registre-se. Em
11/09/2018. Patrícia Antunes Laydner
Juíza Eleitoral da 090ª ZE-RS

91ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2018 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-52.2018.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Crissiumal
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PP - PARTIDO PROGRESSISTA DE CRISSIUMAL, NILSON JONES MARTENS WELTER, MARILTON HANNEL DUTRA E
IVENS ROGERIO JALOWIETZKI GRUN (ADV(S) SIDO HORST-OAB 57661)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e seus representantes acerca do Exame da Prestação de Contas (fls. 62 a 65), para que apresentem suas
justificativas e documentos faltantes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Dil. legais.
Crissiumal, 04 de setembro de 2018
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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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 documentação solicitada no último item do exame preliminar (fl. 29), qual seja, cópia da GRU no valor de R$
50,00, referente à doação de Nilson Jones Martens Welter, uma vez que se trata de valor proveniente de fonte vedada, pelo fato de o mesmo
ser exercente de cargo em comissão (art. 29, VII da Resolução TSE 23.464/2015).
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
2) Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, faz-se o exame da regularidade da
distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
2.1) 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:
A. Receitas identificadas com CPF (em conformidade com o art. 7º da Res. TSE 23.464/15): R$ 189,00
B. Receitas oriundas de fontes vedadas: R$ 50,00.
Valor total: R$ 189,00.
3.1) Receitas de Fonte Vedada: constatou-se a existência de contribuintes intitulados autoridades, 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 01-01-2017 a 3112-2017, as receitas identificadas nos extratos bancários, relativamente aos créditos efetivados na conta-corrente 605664909, agência 593 –
Banco 041 - 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$ 50,00, conforme demonstrado na Tabela acima.
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.
Assim, limitou-se o partido a apresentar apenas cópia de um recibo de depósito em sua conta bancária, no valor de R$ 50,00, datado de
04/07/2017, efetuado pelo Sr. Nilson.
Ou seja, deixou de apresentar a cópia da referida GRU.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários
4.1) No mais, com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a
conformidade, quanto à sua escrituração, 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
Sendo assim, considerando as irregularidades dos itens I e III 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.
Crissiumal, 03 de setembro de 2018.
Carissara Knebel,
Responsável pelo exame das contas da 91ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2018 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-06.2018.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Ausência de Movimentação Financeira - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Sede Nova
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA, FABIO LAERCIO LOPES, DALTI MARIA LOPES, LEANDRO CORTELETTI BAUNGRAT E
ADEMIR WAGNER (ADV(S) ANAMARIA BENETTI DE ALMEIDA-OAB 36411)
Vistos.
Abra-se vista dos autos aos interessados, para que, no prazo comum de três dias, manifestem-se acerca do Relatório de Prestação de contas,
de fls. 18 e 19.
Intimem-se.
Crissiumal, 03 de setembro de 2018
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/1995 e a Resolução TSE 23.546/2017, apresenta-se a manifestação deste examinador sobre a
Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do Partido acima nominado, nos termos do art. 45, inciso IV dessa Resolução, da forma
como segue:
I – Da publicação de Edital.
Foi publicado o Edital nº 08/2018, na Edição DEJERS, folha 49, na data de 21/06/2018, dando ampla publicidade da apresentação da
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PP de Sede Nova.
O prazo do referido edital transcorreu sem impugnações.
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II – Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira.
1) Foram juntados ao processo, fl. 17, os extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral.
Com fulcro nesses extratos eletrônicos, foi constatado a existência de movimentação financeira, descaracterizando a declaração de ausência
de movimentação financeira desse partido.
Em 13.03.2017, houve um desconto de tarifa, no valor de R$ 25,00, e também um depósito, no valor de R$ 32,00.
A falha representa inconsistência grave que afeta a confiabilidade da declaração apresentada, denota falta de adequação das informações
prestadas pela agremiação.
2) Conforme a declaração apresentada, além de consultas realizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, não houve identificação de
aplicações ou recebimento de recursos do Fundo Partidário.
À consideração superior.
Crissiumal, 13 de agosto de 2018.
Carissara Knebel,
Chefe de Cartório da 91ª ZE.

95ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 049/2018
A Doutora PAULA MOSCHEN BRUSTOLIN FAGUNDES, Juíza Eleitoral da 95ª Zona de Sananduva-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Fiorentino Bacchi, 1025,
sala 3, em Sananduva, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido dos Trabalhadores – PT de São João da Urtiga;
Partido Progressista – PP de Ibiaçá.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Sananduva-RS, 12 de setembro de 2018.
Eu, Rodrigo Stafford Gonçalves, Chefe de Cartório da 95ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PAULA MOSCHEN BRUSTOLIN FAGUNDES,
Juíza Eleitoral.

98ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2018 - 98 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-89.2018.6.21.0098
PRESTAÇÃO DE CONTAS - NÃO APRESENTAÇÃO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Garibaldi
JUIZ ELEITORAL: GÉRSON MARTINS DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) FELIPE TEDESCO ORLANDI-OAB 95.999)
RESPONSÁVEL(S) : ELISANDRO ANTONIO CASTRO PRESIDENTE E CARLO MOSNA- TESOUREIRO (ADV(S) FELIPE TEDESCO
ORLANDI-OAB 95.999)
V. O cargo de Diretor Executivo da Câmara de Vereadores de Garibaldi, ocupado pelo senhor Francisco Tedesco, enquadra-se perfeitamente
no § 1º do art. 12 da Resolução 23.464/15, pois como a própria nomenclatura declara é de direção na administração do órgão, portanto,
considero como fonte vedada a contribuição dele à legenda.
Concedo o parcelamento do valor oriundo de Fonte Vedada em 3 vezes, devendo ser recolhidas ao Tesouro Nacional através de Guia de
Recolhimento da União.
Com a juntada da primeira GRU encaminhem-se o processo à unidade técnica.
Dil. Intimem-se.
Garibaldi, 11 de setembro de 2018
GÉRSON MARTINS DA SILVA
Juiz Eleitoral da 098ª ZE
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100ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 047/2018
A Doutora Lilian Raquel Bozza, Juíza Eleitoral da 100ª Zona de Tapejara-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua do Comércio, n. 1471,
centro, município de Tapejara/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos da Lei n. 9.096/95 e do
artigo 45, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17, as Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos relativas às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2017, dos diretórios municipais abaixo referidos.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte órgão partidário:
Partido Democrático Trabalhista – PDT – Água Santa/RS – Responsáveis: Sergio Faedo de Oliveira e AngeLa Maria Moro Cauduro.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação desse edital, qualquer interessado pode apresentar impugnação, a qual deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Tapejara, 12 de setembro de 2018.
Eu, Marla Elena Sandri Tonin, Chefe de Cartório da 100ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Lilian Raquel Bozza
Juíza Eleitoral

103ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL N. 50/2018- 103ª ZE
O Doutor MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO, Juiz Eleitoral da 103ª Zona de São José do Ouro-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maximiliano Centenaro,
n. 180, sala 01, em São José do Ouro, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do artigo 392, inciso VI do
Código de Processo Penal, o presente edital.
OBJETO: INTIMAÇÃO do réu GLEBSON HENRI BRESOLIN, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador do RG 1082415025 e do CPF 010.022.45044, nascido aos 29/07/1981, filho de Miguel Vitalino Bresolin e Geni Dias Bresolin, atualmente em lugar incerto e não sabido, da sentença
proferida em 29/06/2018, nos autos da Ação Penal nº 10-42.2017.6.21.0103, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo, bem como do prazo de
10 (DEZ) DIAS, a contar do término do prazo deste edital, para, querendo, apresentar recurso.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, ABSOLVER o réu JAIR MENDES DA SILVA, já qualificado, das imputações referentes ao delito do artigo 299 do Código Eleitoral e para
CONDENAR os réus ORIDES CORRÊA ANTUNES e GLEBSON HENRY BRESOLIN, já qualificados, nas sanções do 299 do Código Eleitoral.
Passo à aplicação das penas.
[...]
b) Aplicação da pena em relação ao réu Glebson Henry Bresolin
1. Da pena privativa de liberdade: passo à aplicação das penas privativas de liberdade pelo sistema trifásico, nos termos do artigo 68 do
Código Penal.
1.1 Pena base: examino separadamente os vetores do artigo 59, caput, do Código Penal:
a) antecedentes: em respeito ao princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, e de acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas a sentença penal condenatória transitada em julgado configura antecedentes. No
caso, conforme demonstra as certidões de fls. 426/430 o réu não conta com antecedentes; b) conduta social: desabonada, tendo em vista os
inúmeros registros constantes em sua certidão de antecedentes, demonstrando que o réu possui vida desregrada; c) personalidade: não nada
há nos autos que permita avaliar, de modo seguro, a personalidade do réu; d) motivos: comuns ao delito; e) circunstâncias e f) consequências:
nada há de peculiar neste vetor, em relação ao caso concreto, que não desborde dos elementos já previstos na figura típica. Não será, então,
considerado negativamente, sob pena de bis in idem; g) comportamento da vítima: exame prejudicado em razão da natureza do delito; h)
culpabilidade: sendo a culpabilidade ora examinada o grau de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com a culpabilidade como
elemento do crime, ou, ainda, como circunstância autorizadora da imposição da pena, encontra-se, para o réu, em nível médio, não pesando
em seu desfavor. Nesse passo, pesando um dos vetores acima em desfavor do réu, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão.
1.2. Pena intermediária:
Ausentes agravantes e atenuantes a serem pesadas, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão.
1.3. Pena definitiva:
Não havendo causas de aumento nem causas de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, 'c', do Código Penal).
2. Pena de multa
Considerando o exame das circunstâncias judiciais acima e os termos do artigo 49 do Código Penal, condeno o réu ao pagamento de 15 diasmulta à razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.
3. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos:
Nos termos do artigo 44, I, II e III, do Código Penal, é cabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando
a pena privativa de liberdade não for superior a 04 anos e o crime não tiver sido praticado com violência contra a pessoa, e, ainda, quando o
réu não for reincidente e a medida for recomendável, no sentido de a substituição ser 'suficiente'.
Sendo este exatamente o caso dos autos, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos – artigo 44, §2º, do
Código Penal -, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pela mesma duração da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 46
do Código Penal, e uma prestação pecuniária no valor equivalente a um salário-mínimo nacional vigente no momento da execução, valor a ser
direcionado a entidade pública ou privada com destinação social.
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4. Direito de apelar em liberdade:
Estando os réus soltos desde o início do processo, e não restando configuradas nenhuma das hipóteses de cautelaridade previstas no artigo
312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não é necessária, podendo os réus permanecerem em liberdade.
5. Custas pelos condenados.
6. Após o trânsito em julgado:
Formem-se os PEC's;
Lance os nomes dos réus no Rol dos Culpados;
Preencham-se os BIE's e remetam-se ao DINP;
Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
PRAZO: 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 392, §1º do Código de Processo Penal.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
São José do Ouro-RS, 12 de setembro de 2018.
Eu, Laís Bergamo, Chefe de Cartório Substituta da 103ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

112ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 26/2018 (GERAÇÃO DAS MÍDIAS) - ELEIÇÕES 2018 - 112ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 133, § 3º, da Lei nº 4.737 (Código Eleitoral), de 15 de julho de 1965, e o art. 80 da Resolução TSE nº
23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral nesta
Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96, neste
município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, nos seguintes dias e horários: 19/09/2018, das 08h às 22h, 20/09/2018, das 08h
às 22h, e 21/09/2018, das 08h às 22h, correspondente ao município de Porto Alegre, a geração das mídias que serão utilizadas nas urnas
eletrônicas das ELEIÇÕES GERAIS 2018 (cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos de urna e de
gravação de resultado), de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o processo,
conforme o disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº 23.550, de 18 de dezembro de 2017.
Ficam ainda cientificados que, na hipótese de a geração das mídias e a carga das urnas não ocorrerem em ato contínuo, os cartões de
memória de carga, ao final da geração, deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, conforme disposto no § 5º do artigo 80 da
Resolução TSE nº 23.554/17.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, PAULO HENRIQUE KONZEN, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Juíza Eleitoral da 112ª Zona
EDITAL Nº 27/2018 (CARGA DAS URNAS) - ELEIÇÕES 2018 - 112ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
1. TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na Av. Padre Cacique,
96, e na Rua Ernesto da Fontoura, 164, neste município, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas nas ELEIÇÕES
GERAIS 2018, executará, pelos técnicos Paulo Henrique Konzen, Leandro da Silva Ribeiro, Antônio Paulo Hubba, Marcus Vinicius Martins
Costa, Rogerio Garcia Soares, Sergio Fortes dos Santos, Vanderlei Alves Ribeiro dos Santos, Marialice Rangel Perroud, Marilene Pitrez Salis,
Adriana Perrot Czarnobay, Edgar Simas dos Santos, Leticia Garcia, Andre Carrion Penna, Camila Alberton de Araujo, Gabriel de Oliveira
Ledur, Hivair Garrincha Leal, Jeferson da Paixao Matos, Joao Carlos Palmeira Vieira, Luana Borges Finato, Paulo Luis Schrammel, Rubem
Rodrigo Felipe Medeiros de Magalhaes, Victoria Karpinski, Vinicius de Almeida Luisi, Everton Luis Santos Leal, Jessica Alice Feitosa Pereira,
Marcelo Bertoncello Gallicchio, Ricardo de Moura Rangel e Rodrigo Bittencourt Oliveira, Bruna Dorneles, Felipe Monteiro dos Santos, Gercia
Zelina Quadros Moreira e Joseane Monteiro dos Santos, a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas
urnas eletrônicas de votação; a preparação, a realização de teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de
contingência e a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas destinadas às mesas receptoras de
justificativas (se for o caso); o acondicionamento dos cartões de memória de contingência em envelopes a serem lacrados e a verificação e
colocação de lacres nas urnas de lona para votação por cédula, nos seguintes dias e horários: 21/09/2018, das 08h às 22h, 22/09/2018, das
08h às 22h, 23/09/2018, das 08h às 22h, 24/09/2018, das 08h às 22h, 25/09/2018, das 08h às 22h, 26/09/2018, das 08h às 22h, 27/09/2018,
das 08h às 22h e 28/09/2018, das 08h às 22h, podendo haver interrupção dos serviços nos sábados, domingos e feriados, correspondente ao
município de Porto Alegre, jurisdicionado por esta Zona Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam
acompanhar e auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto nos artigos 84 e 91 da Resolução TSE nº
23.554/17, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e coligações. Caso seja
necessário, na mesma oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser acompanhado e auditado,
nos termos do art. 83 da mesma Resolução.
2. Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, nos seguintes dias e horários: 02/10/2018, das 08h às 22h, 03/10/2018,
das 08h às 22h, 04/10/2018,das 08h às 22h, e 05/10/2018, das 08h às 22h, as pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer
interessados, para acompanhar a inspeção das urnas e conferência visual dos dados contidos na tela, nos termos do art. 88 da Resolução TSE
nº 23.554/17. Terminado o procedimento, havendo necessidade, ocorrerá, nas mesmas datas, a geração de mídias, incluída a AVPART, e,
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logo após, no mesmo lugar, a carga daquelas urnas que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para a visualização
dos dados contidos em suas telas, para o que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital.
3. Ficam também cientificados de que, no dia 06/10/2018 vindouro, véspera do pleito, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais de votação
e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas, procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo necessidade,
ocorrerá, na mesma data, entre 08h e 22h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de mídias, incluída
a AVPART, e, logo após, no lugar designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando da realização deste procedimento
e, eventualmente, daquela que for sorteada para a auditoria da votação paralela e tiver de ser substituída no local, para o que também estão
intimadas as pessoas referidas neste edital (artigos 83 a 90 da mesma Resolução).
4. Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia da votação, conforme o
art. 121 da Resolução TSE nº 23.554/17, desde que não tenha ocorrido votação naquela seção. Por fim, ficam cientes que, no dia do pleito,
poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou de justificativa, de acordo com o art. 97 da referida Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, PAULO HENRIQUE KONZEN, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Juíza Eleitoral da 112ª Zona

114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2018 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-71.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : JOSE AMARO AZEVEDO DE FREITAS, ROBERTO HENKE E CASSIA ANDREA AZEVEDO KUHN (ADV(S) WILLIAN
GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
R.h.
Tendo em vista o Exame das contas retro(fls. 99 à 103) e seus apontamentos, intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis, na
forma do inciso I, § 3º, art. 34 da Res. TSE nº 23.546/2017, a fim de complementarem as informações solicitadas, no prazo de 30(trinta) dias.
Diligências legais.
Em 12 de setembro de 2018.
Porto Alegre, 12 de setembro de 2018
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE

115ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 058/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Fabiano Zolet Baú, Juiz Eleitoral da 115ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Barão do Rio Branco,
452, em Panambi, tramita o processo de omissão na prestação de contas do exercício 2017, autuado em face do Partido PSD, de Santa
Bárbara do Sul/RS e de seus responsáveis José Francisco dos Santos e Marliane Lucia Dal Castel, processo nº 33-15.2018.6.21.0115, classe
PC, protocolo nº 20.693/2018, e que através deste INTIMA o PSD, bem como o Sr. JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, presidente do partido,
conforme art. 215, VIII da CNJE e disposições da Res. TSE n. 23.546/2017 da abertura de vista.
PRAZO: E, que estando o(a) intimado(a) em lugar incerto e não sabido e/ou considerando a dificuldade na sua localização, fica pelo presente
Edital e nos termos do referido processo, notificado(a) do prazo comum de 03 (três) dias para manifestação no processo de prestação de
contas do exercício 2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Panambi, 12 de setembro de 2018.
Eu, Maciel Gaspar Klock, Chefe de Cartório da 115ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 056/2018 -115ª ZONA ELEITORAL
O Excelentíssimo Senhor Fabiano Zolet Baú, MM. Juiz Eleitoral desta 115ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Barão do Rio Branco, n.
452, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 da Resolução TSE
n. 23.546/2017, os Balanços Patrimoniais e Demonstrativos do Resultado do Exercício, relativos às Prestações de Contas Anuais do exercício
2017 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade dos balanços patrimoniais e demonstrativos do resultado do exercício 2017 dos seguintes partidos políticos:
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Partido da Social Democracira Brasileira - Condor
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anuais e
obter cópias mediante prévia identificação, registro e pagamento das custas de reprografia. E, nos 05 (cinco) dias após o término do prazo
anterior, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos,
indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Panambi, 12 de setembro de 2018.
Eu, Maciel Gaspar Klock, Chefe do Cartório da 115ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 057/2018 -115ª ZONA ELEITORAL
O Excelentíssimo Senhor Fabiano Zolet Baú, MM. Juiz Eleitoral desta 115ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Barão do Rio Branco, n.
452, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 da Resolução TSE
n. 23.546/2017, os Balanços Patrimoniais e Demonstrativos do Resultado do Exercício, relativos às Prestações de Contas Anuais do exercício
2017 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade dos balanços patrimoniais e demonstrativos do resultado do exercício 2017 dos seguintes partidos políticos:
Partido Movimento Democrático Brasileiro- Condor
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anuais e
obter cópias mediante prévia identificação, registro e pagamento das custas de reprografia. E, nos 05 (cinco) dias após o término do prazo
anterior, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos,
indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Panambi, 12 de setembro de 2018.
Eu, Maciel Gaspar Klock, Chefe do Cartório da 115ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056-2018 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 378-49.2016.6.21.0115
Prestador: Fátima Lúcia Rosário Vieira – PP. [Eduardo Rossi Bitello OAB/RS 74.935]
Município: Panambi
“Vistos,
Trata-se de cumprimento de sentença movido pela União em face da candidata a vereadora ao pleito de 2016, FÁTIMA LÚCIA ROSÁRIO
VIEIRA. Pugna a exequente por penhora on-line em face da candidata executada.
Determinada a intimação da executada para recolher o saldo devedor remanescente (fl. 25v e 41v), quedou-se silente (fl. 26 e 42).
Vieram os autos conclusos (fl. 231).
Adianto, merece acolhimento o pedido da União.
Com efeito, a candidata teve suas contas desaprovadas e foi devidamente intimada para pagar o saldo devedor remanescente, quedando-se
silente quanto ao pagamento bem como eventual impugnação/embargos.
Pelo exposto, defiro o bloqueio de valores no CPF de FATIMA LÚCIA ROSÁRIO VIEIRA, sob nº. 220.194.480-68 (fl. 48) e, observado o
disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, lancei ordem de indisponibilidade por meio do Sistema BacenJud até o limite do valor
indicado pelo exequente: R$1.648,59 + 10% multa R$164,85 + 10% honorários sucumbenciais R$164,85 = R$1.978,29.
1. Em sendo frutífero ou parcialmente frutífero o bloqueio de valores, fica determinada a transferência para conta judicial remunerada,
conforme a minuta que segue, sem prejuízo de futura restituição dos valores e seus rendimentos ao executado a partir de sua manifestação
conforme previsto no § 3º do art. 854. Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial remunerada se impõe como
necessária para evitar a perda de rendimentos e para assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao executado ou a
satisfação do crédito ao exequente com a devida correção monetária e juros. Eventual necessidade de liberação dos valores ao executado
será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico automatizado. Intimem-se as partes sobre a medida de indisponibilidade
realizada, com informação da conta atingida e do valor bloqueado, inclusive para que a parte ré, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 dias,
nos termos do art. 854, § 3º, do NCPC, ficando advertido de que, no silêncio, a indisponibilidade será convertida em penhora. Em sendo o
caso, intime-se a parte credora para indicar outros bens à penhora, pena de extinção.
2. Em sendo bloqueado valor irrisório (inferior a 10% do valor devido), determino o imediato desbloqueio das verbas e a intimação da parte
credora para indicar outros bens à penhora.
3. Em não sendo encontrados valores em contas da parte executada/devedora, determino tão-somente a intimação da parte credora para
indicar outros bens à penhora, no prazo de 10 dias, pena de suspensão da ação executiva por 1 ano (§ 1º do art. 921 do Código de Processo
Civil), findo o qual o feito será arquivado administrativamente, com baixa na distribuição (§ 2º do art. 921 do CPC), facultada a reativação por
simples petição e independente de novo comando judicial, caso seja localizado patrimônio constritável.
4. Decorrido o prazo de impugnação e convolado o bloqueio em penhora (nos termos do item 1), expeça-se alvará de levantamento de valores
integralmente no Banco do Brasil em favor do Chefe de Cartório para que proceda no respectivo levantamento e, no mesmo dia, expeça a
GRU competente para recolhimento da quantia relativa à correção monetária do principal e multa do art. 523, §1º do CPC (no valor total de R$
1.813,44) e guia para recolhimento de honorários sucumbenciais em 10% (no valor total de R$164,85), com posterior comprovação nos autos
e vista ao exequente.
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O requerimento de expedição de certidão para protesto da sentença inadimplida deverá ser requerida diretamente na chefia eleitoral, que
descreverá os atos processuais e o decurso dos prazos para adimplemento pela executada.
Intimem-se e oportunize-se vista dos autos à União.
Diligências legais.
Em 27 de abril de 2018.
JOÃO CARLOS INÁCIO,
Juiz Eleitoral.”

118ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2018 - 118ª ZE/RS
Classe: PC - Processo n. 6-23.2018.6.21.0118 - Protocolo n. 9211/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - OMISSÃO - ELEIÇÕES 2016
Partido: Partido Popular Socialista – PPS
Município: Ivoti/RS
Responsável: Claudia Morales Lumertz, Presidente
Responsável: Amelia Maria Raube, Tesoureira
ADV.: José Luís Blaszak – OAB/RS 107.055-A
Vistos.
Considerando a certidão retro, a petição é intempestiva, razão pela qual mantenho a decisão que julgou prejudicado o pedido. Desarquive-se
os autos para juntada da petição eletrônica e, após, arquive-se.
Estância Velha, 11 de setembro de 2018.
REBECCA ROQUETTI FERNANDES,
Juíza Eleitoral.

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 5-90.2018.6.21.0133
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 299 do CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : GUILDO EDILIO HOPPE (ADV(S) ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO-OAB 43038, CARLOS EDUARDO DIEDER
REVERBEL-OAB 59678 E SILVANI FÁTIMA BERLE-OAB 57138)
Vistos.
Designo audiência de proseguimento da instrução para o dia 01/11/2018, às 9h30min. Atente-se para os termos da ata de audiência da fl. 508,
assim como para os subsequentes endereços atualizados das testemunhas, conforme informados pelas partes (fls. 512 e 513).
Intimem-se.
Triunfo, 11 de setembro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 298-31.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : LUCI TERESA SILVA AZEREDO (ADV(S) AMANDA FRANCO DE QUADROS-OAB 82372, CARLA GRAZIELA MACHADO-OAB
81253, GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676 E GLAUCO DOS REIS DA SILVA-OAB 67.472), ROBERTA DA ROSA COSTA (ADV(S)
BRUNA DE SOUZA FRANCO-OAB 91154)
Vistos.
Inclua-se a ré Roberta da Rosa Costa como parte no processo AP n. 4-08.2018.6.21.0133, autuado mediante cisão, com o fim de
acompanhamento da suspensão condicional do processo, conforme ata da fl. 1289.
Ainda, considerando o trabalho realizado pela defensora dativa Roberta da Rosa Costa (OAB/RS n. 91.154), arbitro os seus honorários em
R$500,00 (quinhentos reais). Oportunamente expeça-se a Certidão de Honorários Advocatícios.
Intime-se.
Triunfo, 11 de setembro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 298-31.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : LUCI TERESA SILVA AZEREDO (ADV(S) AMANDA FRANCO DE QUADROS-OAB 82372, CARLA GRAZIELA MACHADO-OAB
81253, GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676 E GLAUCO DOS REIS DA SILVA-OAB 67.472), ROBERTA DA ROSA COSTA (ADV(S)
BRUNA DE SOUZA FRANCO-OAB 91154)
Vistos.
A denúncia descreve o fato criminoso e suas circunstâncias: a forma de agir do acusado, sua identificação e a classificação dos crimes,
conforme requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Nessa perspectiva, é desnecessária a fundamentação exaustiva para decisão
que recebe Denúncia com apoio em elementos probatórios mínimos e imputação criminal revestida de suporte material idôneo, o que importa
dizer que a apreciação aprofundada das provas se dará após a instrução processual. Ademais, a rejeição da denúncia somente ocorre quando
for manifestamente inépta, o que não se verifica nos autos.
Ratifico o recebimento da denúncia em relação à ré Luci Teresa Silva Azeredo. Ato contínuo, designo audiência de instrução do feito para o
dia 01/11/2018, às 10h30min.
Intimem-se as partes, procuradores e testemunhas.
Triunfo, 11 de setembro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE

143ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2018 - 143 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-96.2018.6.21.0143
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Cachoeirinha
JUÍZA ELEITORAL: LÚCIA RECHDEN LOBATO
PARTIDO(S) : PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CACHOEIRINHA
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO HILARIO MEIRELES, JULIO CESAR DA ROSA, WAGNER DANIEL JOÃO VIEIRA E CAMILA DIEHL DA
ROSA
Cuida-se de analisar contas eleitorais de diretório municipal de Cachoeirinha do exercício financeiro de 2017, referente ao Partido Humanista
da Solidariedade - PHS.
Não houve apresentações de contas. Citados, a agremiação e seus responsáveis financeiros quedaram-se inertes.
O Ministério Público, ouvido o órgão técnico, manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório, decido.
Primeiramente, os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Res. TSE 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2018).
Embora regulares as citações realizadas pessoalmente aos responsáveis financeiros e ao diretório municipal para apresentarem as contas (fls.
30, 31, 32, e 41), e a publicação de edital de citação (fls. 46, 49 e 51-60), permaneceram inertes até o presente momento (fl. 60).
Colhidas as informações sobre fundo partidário, fontes vedadas, recursos de origem desconhecida, o órgão técnico certificou nos autos as
informações do art. 30, IV, "a" e "b" da Res. TSE 23.546/2017 (fls. 02, 06-08, 60). O Ministério Público, nesse sentido, opinou pelas contas
serem julgadas não prestadas (fls. 62/62v).
Dessa forma, julgo as presentes contas NÃO PRESTADAS (art. 46, IV, alínea “a”, da Res. TSE 23.464/2015), com a pena de perda do fundo
partidário enquanto perdurar a omissão de contas (art. 48, caput, da Res. TSE 23.464/2015).
Declaro a revelia da agremiação partidária e de seus responsáveis financeiros.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado: a) registre-se a presente decisão no sistema SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de dar
publicidade; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses do Fundo
Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
Cachoeirinha, 12 de setembro de 2018
LÚCIA RECHDEN LOBATO
Juíza Eleitoral da 143ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2018 - 143 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-66.2018.6.21.0143
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Cachoeirinha
JUÍZA ELEITORAL: LÚCIA RECHDEN LOBATO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - CACHOEIRINHA (ADV(S) DAVIS DEVINICIUS CORRÊA KLUGE-OAB 60409)
RESPONSÁVEL(S) : DAVID ALMANSA BERNARDO, DAYANA VIEIRA VICENTE KLUGE E ESTER VENUNCIA GUARESCHI SOARES
(ADV(S) DAVIS DEVINICIUS CORRÊA KLUGE-OAB 60409)
Vistos.
O Partido dos Trabalhadores – PT de Cachoeirinha apresentou a prestação de contas, relativa ao exercício de 2017, nos termos da Lei
9.096/95 e da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
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Juntada a documentação (fls. 60-104, e, livros Diário e Razão).
Deu-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral e encaminhou-se cópia integral.
Publicou-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício no átrio e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, via Edital
n.º 033/2018, e não houve impugnação (fl. 112).
O laudo, emitido pelo servidor designado, examinou as contas com base na legislação pertinente, e concluiu pela aprovação das contas (fls.
113/114).
Com vista, o Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à aprovação das contas apresentadas (fls. 117/117v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n.º 23.546/2017.
Compulsando os autos, verifico que a prestação de contas, tal como apresentada pelo órgão partidário, faz jus à aprovação.
Com efeito, o prestador apresentou as peças exigidas pela legislação vigente, não se tendo verificado no curso da análise técnica
irregularidades que possam comprometer o juízo de aprovação das contas.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Assim, em virtude da constatação de que os documentos apresentados refletem adequadamente a movimentação financeira do partido, impõese o julgamento de aprovação das contas.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2017 do Partido dos Trabalhadores – PT de Cachoeirinha, com fulcro no
art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Diligências Legais.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cachoeirinha, 12 de setembro de 2018
LÚCIA RECHDEN LOBATO
Juíza Eleitoral da 143ª ZE

144ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2018 - 144 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RCAND - 29-85.2018.6.21.0144
DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Registro de Candidatura - Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação - Cargo Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito - Cargo - Vereador
PROCEDÊNCIA: Alpestre
JUIZ ELEITORAL: DAVI DE SOUSA LOPES
REQUERENTE(S) : 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE ALPESTRE
Trata-se de pedido de registro de candidatura do "Movimento Democrático Brasileiro", para os cargos de prefeito e vice-prefeito, no Município
de ALPESTRE.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
O Ministério Público Eleitoral intimado quedou-se silente.
É o relatório.
Decido.
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.
ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de registro do "Movimento Democrático Brasileiro", para concorrer à Eleição Suplementar de Alpestre – RS.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Planalto, 05 de setembro de 2018
DAVI DE SOUSA LOPES
Juiz Eleitoral da 144ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2018 - 144 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RCAND - 30-70.2018.6.21.0144
DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Registro de Candidatura - Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Cargo - Prefeito Cargo - Vice-Prefeito - Cargo - Vereador
PROCEDÊNCIA: Alpestre
JUIZ ELEITORAL: DAVI DE SOUSA LOPES
REQUERENTE(S) : ALCIR JOSE HENDGES E MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - 15 - ALPESTRE
Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, apresentado em 26/08/2018, de ALCIR JOSE HENDGES, para concorrer ao cargo de
Prefeito, sob o número 15, pelo Movimento Democrático Brasileiro (15 - MDB), no Município de ALPESTRE.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral intimado quedou-se silente.
É o relatório.
Decido .
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.
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ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de ALCIR JOSE HENDGES, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número
15, com a seguinte opção de nome: DR. ALCIR.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Planalto, 05 de setembro de 2018
DAVI DE SOUSA LOPES
Juiz Eleitoral da 144ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2018 - 144 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RCAND - 31-55.2018.6.21.0144
DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Registro de Candidatura - Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Cargo - Prefeito Cargo - Vice-Prefeito - Cargo - Vereador
PROCEDÊNCIA: Alpestre
JUIZ ELEITORAL: DAVI DE SOUSA LOPES
REQUERENTE(S) : JOSE OLIVANE LOREIRO E MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - 15 - ALPESTRE
Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, apresentado em 26/08/2018, de JOSE OLIVANE LOREIRO, para concorrer ao cargo de
Vice-prefeito, sob o número 15, pelo Movimento Democrático Brasileiro (15 - MDB), no Município de ALPESTRE.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral intimado quedou-se silente.
É o relatório.
Decido .
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de JOSE OLIVANE LOREIRO, para concorrer ao cargo de Vice-prefeito, sob o
número 15, com a seguinte opção de nome: OLIVANE.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Planalto, 05 de setembro de 2018
DAVI DE SOUSA LOPES
Juiz Eleitoral da 144ª ZE

146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2018 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-42.2018.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Novo Xingu
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB 97791)
RESPONSÁVEL(S) : VERANICE HOLZ (ADV(S) ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB), ROGELIO AGATTI E IVAN ZANDONÁ (ADV(S)
ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB 97791)
Vistos.
Publique-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício por meio de edital, dando-se ciência ao Ministério Público, na
forma do §1º do art. 31 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo de 15 dias da publicação, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação das contas, nos termos do §3º do art. 31
da Resolução supracitada.
Em seguida, proceda-se ao exame preliminar da prestação de contas ora apresentada, e, se verificada a ausência das peças previstas no art.
29 da Res. TSE nº 23.464/2015, intime-se para complementação em 20 (vinte) dias. Findo esse prazo, sem apresentação das peças, voltem
conclusos para fins do disposto no art. 34, § 4º, Res. TSE nº 23.546/2017.
Por outro lado, com a manifestação da agremiação partidária, ou ausente necessidade de complementação das peças, proceda-se a análise.
Se baixados os autos em diligência, notifiquem-se os interessados para cumprimento destas em 30 (trinta) dias. Com a manifestação, ou não,
da agremiação partidária, emita-se relatório conclusivo, com posterior vista ao MPE pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 37, Res. TSE nº
23.546/2017).
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Constantina, 12 de setembro de 2018
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
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150ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 042/2018
PRAZO: 20 (vinte) dias
O Doutor LEANDRO DA ROSA FERREIRA, Juiz Eleitoral da 150ª Zona de Capão da Canoa-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Poti, 277, sala 1, em
Capão da Canoa, neste Cartório Eleitoral, tramita o processo PC 61-72.2018.6.21.0150, referente à omissão na apresentação das contas do
Partido Verde – PV de Capão da Canoa, no qual foi exarada sentença considerando não prestadas as contas relativas ao exercício de 2017.
Em razão de tentativa frustrada de notificação da representação estadual da agremiação, tendo em vista a aplicação do §5º do art. 28 da
Resolução TSE 23.464/15, publica-se edital com a finalidade de intimá-la da sentença prolatada.
PRAZO: 3 (três) dias para interposição de recurso.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Capão da Canoa-RS, 12 de setembro de 2018.
Eu, Guilherme Baroni Becker, Chefe de Cartório da 150ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LEANDRO DA ROSA FERREIRA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2018 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-21.2018.6.21.0150
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2017 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CAPÃO DA CANOA/RS (ADV(S) MARCOS JONES FEIJÓ CARDOSOOAB 68163)
RESPONSÁVEL(S) : LUÍS FERNANDO NUNES, LAVINA DIAS DE SOUZA, ADRIANO RIBEIRO NOVASKI E JOÃO CARLOS OSÓRIO
(ADV(S) MARCOS JONES FEIJÓ CARDOSO-OAB 68163)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Capão da Canoa, relativa ao exercício financeiro
de 2017.
Invertidas fases processuais, conforme despacho de fl. 28, sobreveio exame preliminar de fl. 31/31v, sendo o partido intimado a complementar
a documentação faltante.
Atendida a diligência determinada, com a juntada dos documentos de fls. 36/52, foi conferida publicidade às contas apresentadas com a
publicação do Edital 31/2018, tendo transcorrido sem impugnações o prazo estabelecido no art. 31, §3º, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls.
53/57).
Sobreveio parecer da unidade técnica pela regularidade das contas apresentadas (fl. 61/61v).
Em parecer, no mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, sem qualquer ressalva (fl. 63).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
Não tendo havido impugnação às contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Capão da Canoa, relativas ao exercício
financeiro de 2017, bem como em face à manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, merecem as contas
serem julgadas aprovadas, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução TSE 23.464/2015.
Isso posto, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Capão da Canoa, relativas ao exercício financeiro
de 2017, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução TSE 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, anote-se no Sistema SICO.
Após, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 12 de setembro de 2018
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE

154ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 82/2018 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 49-46.2018.6.21.0154
REPRESENTAÇÃO - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arroio do Tigre
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
REPRESENTANTE(S) : MPE
REPRESENTADO(S) : JOLNEI CEOLIN
Vstos.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 167, Página: 46

Trata-se de representação contra JOLNEI CEOLIN, por propaganda eleitoral irregular, postulando providência consistente no poder de polícia
por parte deste juízo de 1º grau.
Ista ressaltar que, em se tratando de representação por propaganda eleitoral irregular referente a candidato à Presidência da República, este
juízo é absolutamente incompetente para processa e julgar, limitando-se, se for o caso, a notificar o representado para retirada da propaganda,
de modo que eventuais multas só poderão ser arbitradas pelo juízo competetente em representação processada e julgada. Embora tenha sido
denominada a presente ação de representação por poder de polícia, em verdade, trata-se ou de simples pedido de providência de poder de
polícia por petição para retirada da propaganda, se irregular, ou trata-se de representação por propaganda eleitoral irregular, com necessidade
de processamento e julgamento para o que, neste pleito, os juízos de 1º grau são incompetentes. Cabível, portanto, ao MPE de 1º grau,
ingressar com o pedido de providência e, se entender, encaminhar a sua Procuradoria os documentos para que ingresse com a representação
perante o juízo competente. Não há falar, portante, em processamento de representação para aplicação do poder de polícia, cujo provimento
judicial se esgota em si mesmo.
Desta modo, considerando-se o disposto no art. 39, §8º, da Lei das Eleições e art. 21, caput, da Resolução n.º23.551/17 do TSE, determino
notifique-se JOLNEI CEOLIN para que providencie na retirada do outdoor descrito no pedido ministerial, no prazo de 24 horas, sob as penas
da lei.
Após a notificação para a retirada do outdoor, expeça-se Mandado para que o oficial de justiça certifique o cumprimento ou descumprimento.
Certificando, julgo extinta a presente representação, permanecendo os documentos à disposição do MPE para remessa a Procuradoria
Eleitoral.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Arroio do Tigre, 11 de setembro de 2018
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 83/2018 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 1-87.2018.6.21.0154
REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA FÍSICA
PROCEDÊNCIA: Arroio do Tigre
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
REPRESENTANTE(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : LEOPOLDINA BEATRIZ FRANÇA TRAMONTINI (ADV(S) ALFONSO FELICIO FAGUNDES-OAB 29124 E ALFONSO
FELÍCIO FAGUNDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA-OAB 6121)
Vistos.
Trata-se de represetação eleitoral propsota pelo Ministério Público Eleitoral em face de LEOPOLDINA BEATRIZ FRANÇA TRAMONTINI, já
qualificada nos autos, sustentando que esta descumpriu o limite fixado em lei, para financiamento privado de campanha eleitoral, consoante
art. 23, §1º, inciso I, da Lei 9.504/97, alegando, no caso, que a representada realizou doação no aporte de R$3.882,00, em favor de Janaína
Beatriz Tramonatini, relativamente às eleições de 2016, superior ao que a representada teria, em tese, percebida no ano-base de 2015,
quando estava isenta de declaração perante a Receita Federal. Postulou a condenação da representada.
Foi decretada a quebra do sigilo fiscal da representada, liminarmente.
Notificada na forma da lei, a representada apresentou defesa, arguindo, em preliminar, a inépcia da inicial, em razão de não ter o MPE,
indciado o valor excedente e, no mérito, a improcedência da representação.
Em resposta à quebra do sigilo fiscal da prepresetnada, vieram aos autos, os documetos acostados às fls. 41/42.
Foram ouvidas testemunhas em instrução processual.
Foram apresentados memoriais pelas partes.
É o relatório.
Decido.
Da preliminar da defesa:
Afasto a preliminar arguida pela defesa de inépcia da inicia apresentada pelo MPE, pelo fato de não ter sido o valor excedente da doação
realizada, porquanto restou comprovado que a representada encontrava-se dentr as pessoas isentas de Declaração de IR, exatamente esta a
razão pela qual foi aponmtada como imprópria a doação por ela realizada, tanto que o MPE requereu a quebra do sigilo fiscal a fim de
esclarecer a respeito deste ponto, o que veio a complementar a prova inicialmente apresentada. Admitir-se como inépcia da inicial, o fato de
que a própria representada não efetuou declaração de IR, seria uma interpretação a beneficar o faltoso em detrimento da sociedade, já que o
que se busca proteger é a lisura do processo eleitoral desde os atos irregulares mais comezinhos até os mais graves. Afasto, pois, a prefacial
aventada pela defesa da representada.
Do mérito:
Gize-se que a presente ação foi ajuizada pelo MPE a partir de notícia que este recebeu do MPF, atribuindo à representadao ato irregular de
doação de campanha acima do limite legal. Consideradas as proporções, é o ato que mais se busca coibir no âmbito das campanhas eleitorais
no Brasil, porque de difícil constatação.
Entretanto, nestes autos, a par dos documentos acostados e dos depoimentos colhidos, e pelo fato de que a representada doou para
campanha de sua filha Janaína Beatriz Tramiontini valor superior a sua renda anual, a qual era isenta de Declaração de IR, restou bem clara a
prática ilegal apurada.
A representada, nos documentos acostados às fls. 17/20, confirmou ter efetuado doações realizadas à filha Janaína. Ainda, teria referido que
a filha candidata, havia repassado a representada valores de seus rendimentos para que esta fizesse a doação a ela, já que a própria
candidata não poderia faze-lo, caracterizando uma flagrante fraude à legislação eleitoral, se fosse se considerar viável esta versão para afastar
a responsabilização da representada.
Da prova oral colhida, tanto a testemunha Aline Brolli, quanto Janaína Beatriz Tramontini, esta a candidata benefciada com a
docação, confirmaram que a representada efetuou a doação acima do limite permitido, ora porque necessitavam de resursos para pagamento
de material de campnha, ora por desconhecimento da lei relativamente ao limite legal.
Do ponto de vista jurídico, o fato narrado se subsume a norma inibidora, de modo que as doações para campanhas eleitorias são limitadas a
10% dos rendimentos brutos auferidos no ano antecedente à eleição, nos termos do art. 23, §2º, inciso I, da Lei n.º 9.504/97.
No caso dos autos, como a representada era isenta, o rendimento bruto , por óbvia presunção, é equivalente ao limite máximo para isençao da
obrigação de Declaração de Imposto de Renda - sendo que para o ano de 2015 era de R$28.123,91, sendo que, numa interpetação mais
benéfica à representada, o excesso viria a ser a diferença entre este valor e o doado, qual seja, R$3.882,00, e não entre este e o valor
referente à remuneração como funcionária pública municipal.
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Neste contexto, já que comprovada a realização de doação acima do limite legal, no caso, acima do limite de R$2.812,39, deve incidir a multa
de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso, nos termos do art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com redação anterior à Lei 13.488/17,
sendo que tenho por justo que se estabeeça no mínimo, sendo, portanto, de cinco vezes a diferença entre os dois valores acima referidos,
devendo-se calcular a diferença entre o valor doado e o valor de 10% sobre o limite máximo para isenção da obrigação de Declaração de
Imposto de Renda para o ano de 2015.
Isto Posto, julgo parcilamente procedente a presente representação eleitoral para condenar a representada LEOPOLDINA BEATRIZ FRANÇA
TRAMONATINI, ao pagamento da multa de cinco vezes o valor da diferença entre o valor doado (R$3.882,00) e o valor equivalente ao limite
máximo para isenção da obrigação de Declaração de Imposto de Renda para o ano de 2105 (RS2.812,39), forte no art. 23, §3º, da Lei
9.504/97.
Publicque-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Arroio do Tigre, 10 de setembro de 2018
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE

155ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2018 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 31-90.2016.6.21.0155
AÇÃO PENAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ELEIÇÕES 2012 - ART. 299 DO CE - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO CARGO - PREFEITO - VEREADOR - VICE-PREFEITO - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - CRIME ELEITORAL - ELEIÇÕES - ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA - ELEIÇÃO PROPORCIONAL
PROCEDÊNCIA: Augusto Pestana
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
AUTOR(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : TEREZINHA DE FATIMA DOS ANJOS DE SOUZA
Vistos.
Em face do cumprimento das condições impostas em sede de Suspensão
Condicional do processo, acolho a promoção ministerial retro, ante a fundamentação nela
exposta, e DECRETO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré TEREZINHA DE FÁTIMA DOS ANJOS DE SOUZA , forte no art. 89 § 5º, da Lei
9099/95.
Após trânsito em julgado arquive-se
Registre-se e intime-se.
Dil.
Augusto Pestana, 11 de setembro de 2018
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2018 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 32-75.2016.6.21.0155
AÇÃO PENAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ELEIÇÕES 2012 - ART. 299 DO CE - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO CARGO - PREFEITO - VEREADOR - VICE-PREFEITO - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - CRIME ELEITORAL - ELEIÇÕES - ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA - ELEIÇÃO PROPORCIONAL
PROCEDÊNCIA: Augusto Pestana
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
AUTOR(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : CLACI DE FÁTIMA DE SOUZA
Vistos.
Em face do cumprimento das condições impostas em sede de Suspensão
Condicional do processo, acolho a promoção ministerial retro, ante a fundamentação nela
exposta, e DECRETO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré CLACI DE FÁTIMA DE SOUZA , forte no art. 89 § 5º, da Lei 9099/95.
Após trânsito em julgado arquive-se
Registre-se e intime-se.
Dil.
Augusto Pestana, 11 de setembro de 2018
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2018 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 35-30.2016.6.21.0155
AÇÃO PENAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ELEIÇÕES 2012 - ART. 299 DO CE - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO CARGO - PREFEITO - VEREADOR - VICE-PREFEITO - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - CRIME ELEITORAL - ELEIÇÕES - ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA - ELEIÇÃO PROPORCIONAL
PROCEDÊNCIA: Augusto Pestana
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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RÉU(S) : SIMONE FÁTIMA DOS SANTOS PAVANI
Vistos.
Em face do cumprimento das condições impostas em sede de Suspensão
Condicional do processo, acolho a promoção ministerial retro, ante a fundamentação nela
exposta, e DECRETO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré SIMONE FÁTIMA DOS SANTOS PAVANI , forte no art. 89 § 5º, da Lei 9099/95.
Após trânsito em julgado arquive-se
Registre-se e intime-se.
Dil.
Augusto Pestana, 11 de setembro de 2018
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 90/2018 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-59.2017.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA FIORI HALLAL
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : AGOSTINHO MEIRELLES MARTINS NETO E ADEMIR DE OLIVEIRA DA SILVA (ADV(S) WILLIAM SOTTORIVA
ANDREIA-OAB 101926)
R.h.
(...) Após, intime-se o órgão partidário e seus responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias
e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo,
nos termos do artigo 38 da referida resolução.
Pelotas, 21 de agosto de 2018
FABIANA FIORI HALLAL
Juíza Eleitoral da 164ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 91/2018 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-51.2017.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA FIORI HALLAL
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) MARIO LUIZ FERNANDES MEDEIROS-OAB 65852), JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR
FROZZA PALADINI E ROGER LEMÕES JORGE
R.h.
Recebo o recurso de fls. 114/146.
Vista ao MPE.
Após, remetam-se os autos ao TRE.
Pelotas, 12 de setembro de 2018
FABIANA FIORI HALLAL
Juíza Eleitoral da 164ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 92/2018 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-18.2018.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Capão do Leão
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA FIORI HALLAL
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) HELVECIO MACHADO FILHO-OAB 89994)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO ALFREDO PIMENTA MADEIRA E DANIEL BRAUN (ADV(S) HELVECIO MACHADO FILHO-OAB 89994)
V
INTIMEM-SE as partes interessadas, na pessoa de seus advogados, para que no prazo 15 (quinze) dias, efetuem o recolhimento do valor
integral do débito, através de GRU a ser disponibilizada pelo Cartório Eleitoral, ou requeiram o seu parcelamento, para dar cumprimento à
decisão de fls. 69/69V, com base na Resolução TSE n. 23.546/17, art. 60, I “b” e na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 13.
Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária do TRE para que promova as medidas
necessárias à cobrança.
Pelotas, 12 de setembro de 2018
FABIANA FIORI HALLAL
Juíza Eleitoral da 164ª ZE
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165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2018/2018 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-98.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Vale Real
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CATIA MULLER-OAB 78528)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ELBERTO BRAUN COLLING, SILVERIO STROHER E CLAUDIO SCHMITZ (ADV(S) CATIA MULLER-OAB
78528)
Intimem-se o partido e seus reponsáveis acerca do Exame Preliminar de fl. 53.
Feliz, 11 de setembro de 2018
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE

169ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2018 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-66.2017.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MILENE FROES RODRIGUES DAL BO
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS (ADV(S) REGINALDO LEONEL FERREIRAOAB 102140)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO VARLEI DE OLIVEIRA SEVERO (ADV(S) REGINALDO LEONEL FERREIRA-OAB 102140), DEOCLECIO
JOSE PEREIRA DA SILVA
Rh.
Não havendo diligências requeridas pelo Partido e Responsáveis, tampouco pelo Ministério Público Eleitoral, declaro encerrada a fase dilatória.
Intimem-se o Partido e os Responsáveis para alegações finais, no prazo comum de 03 (três) dias, nos termos do Artigo 40 da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Caxias do Sul, 10 de setembro de 2018
MILENE FROES RODRIGUES DAL BO
Juíza Eleitoral da 169ª ZE
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