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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Edital
PROCESSO 0602195-85.2018.6.21.0000
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) - Processo nº 0602195-85.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA TERRA, TRABALHO E PROGRESSO 11-PP / 14-PTB
EDITAL DE PEDIDO DE REGISTRO EM SUBSTITUIÇÃO
Número 073/2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) JORGE LUIS DALL'AGNOL, Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de
suas atribuições, faz saber aos(as) interessados(as) que foi(foram) protocolizado(s) nesta Secretaria, o(s) pedido(s) de registro(s), em
substituição, do(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para concorrer(em) nas Eleições 2018, pelo TRABALHO E PROGRESSO (PP, PTB).
CARGO: Deputado Estadual
Número/Nome candidato substituto Opção de nome
Número do Processo
11000 - ALEXANDRE PEREIRA ALEXANDRE TERRA
06021958520186210000
TERRA
Número/Nome candidato substituído Opção de nome
Número do Processo
11511
JUNARO
RAMBOJUNARO RAMBO FIGUEIREDO
06013176320186210000
FIGUEIREDO
Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 64/90, c/c o art.38 da Resolução TSE n.º 23.548/2017, caberá a qualquer candidato(a), partido
político, coligação partidária ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital, impugnar, em petição
fundamentada, o(s) pedido(s) de registro(s) de candidatura(s).
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão(ã), no gozo de seus direitos políticos, poderá dar notícia de inelegibilidade, nos termos do art. 42
da referida Resolução.
Porto Alegre, 12 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR JORGE LUIS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS.

Despachos
PROCESSO 0601909-10.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0601909-10.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - ÓRGÃO NACIONAL
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - DF31816
Vistos, etc.
Em 31 de agosto de 2018, determinei a remessa dos autos à Secretaria de Controle Interno para exame preliminar e, após, que os autos
viessem conclusos para reexame da tutela provisória.
O operoso órgão técnico exarou a seguinte informação:
Em atendimento à determinação do ID 109371 e ao disposto no artigo 59, §1º incisos III e V da Resolução TSE n. 23.546/2017, esta unidade
técnica presta as seguintes informações:
A agremiação apresentou o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Resultado do Exercício e demais demonstrativos, consoante art. 29 da
Resolução TSE n. 23.432/2014, sem quaisquer lançamentos e com saldos zerados (doc. ID 106106). A Relação de Contas Bancárias do
exercício 2015 foi apresentada sem qualquer informação (doc. ID 106106, fl. 19).
Em consulta aos dados dos PCO – Diretório Estadual RS no SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, foi observado que
não há CNPJ cadastrado para o referido órgão partidário. Ressalta-se que o CNPJ (único e exclusivo para cada esfera de direção partidária) é
utilizado para o acesso aos diversos sistemas de informações e fiscalização vinculados ao Sistema Financeiro Nacional, Banco Central do
Brasil e Receita Federal do Brasil. Nesse contexto, não é possível a esta unidade técnica atestar a ausência de movimentação financeira
declarada pelo órgão estadual do PCO – RS, e, consequentemente, apurar a conformidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, a
não ocorrência de recebimentos de Fontes Vedadas, nem mesmo de Recursos de Origem não Identificada.
Era o que cabia informar. (grifo nosso)
Como se percebe, a agremiação sequer possui CNPJ, o que inviabiliza o exame da aplicação de recursos do Fundo Partidário, a não
ocorrência de recebimentos de fontes vedadas ou de recursos de origem não identificada.
Essa circunstância reforça a inviabilidade da concessão da tutela pretendida, pois inexiste a probabilidade do direito invocado, requisito
estabelecido no art. 300 do CPC.
Com esses fundamentos, mantenho o indeferimento da tutela de urgência e determino a remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral
para parecer.
Publique-se.
Porto Alegre, 12 de setembro de 2018.
Des. Eleitoral JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
Relator.
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Atos da Secretaria
Ato de Rerratificação de Diárias
ATO DE RERRATIFICAÇÃO DE DIÁRIAS N. 205/2018
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, RETIFICO o Ato de Concessão de Diárias n. 186/2018, doc. PAE n. 706932018, PAE
n. 937/2018, tendo em vista que o servidor André Luiz Bedin Ferreira, por motivo de saúde na família, teve deslocamento de 13 a 14-8-2018 e
não de 12 a 15-8-2018 e que a servidora Roberta Gewehr Almeida apresentou comprovante de hospedagem de 13 a 14-8-2018 e não de 12 a
14-8-2018, conforme conta no documento PAE n. 78001/2018, torna-se necessária, portanto, a devolução de diárias, ratificando-se os demais
termos do referido ato:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E DESLOCAMENTO

NÚMERO
VALOR UNITÁRIO
DE DIÁRIAS

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Andre Luiz Bedin Ferreira, 13 a
Chefe de Cartório da 025ª 2018
Zona
Eleitoral
Jaguarão/RS (FC-6)

14-8- 1,5

R$ 420,00

R$ 630,00

-R$ 62,04

R$ 567,96

Roberta
Gewehr
de 13 a
Almeida, Assistente I da 2018
055ª
Zona
Eleitoral
Taquara/RS (FC-1)

14-8- 1,5

R$ 420,00

R$ 630,00

-R$ 62,04

R$ 567,96

Em 10-9-2018.
ANTÔNIO AUGUSTO PORTINHO DA CUNHA,
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

2ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 021/2018 - GERAÇÃO DE MÍDIAS - ELEIÇÕES 2018
O Excelentíssimo Senhor ANTONIO CARLOS ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA, MM. Juiz 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, o(s) representante(s) 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 09h às 19h, 20/09/2018, das 09h
às 19h e 21/09/2018, das 09h às 19h 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 ocorreram 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 o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, MARCIA ANGELITA COELHO, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
ANTONIO CARLOS ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA,
Juiz Eleitoral da 2ª Zona

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 237/2018 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-96.2017.6.21.0005
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN PAULA FRANZMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) EDER DE OLIVEIRA FIORAVANTE-OAB 100534)
RESPONSÁVEL(S) : EDER DE OLIVEIRA FIORAVANTE (ADV(S) EDER DE OLIVEIRA FIORAVANTE-OAB 100534), ADRIELE DUTRA VALE
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2016, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro do
Município de Alegrete/RS.
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Em razão da não prestação de contas tempestivamente, no despacho proferido em 07/06/2017, determinei a imediata suspensão dos repasses
do Fundo Partidário.
Apresentadas as contas (folhas 12/43), foi publicado o edital n. 015/2017 (folha 45) e entregue cópias da Demonstração do Resultado do
Exercício e do Balanço Patrimonial ao Ministério Público Eleitoral (folha 44). O prazo do edital decorreu sem impugnação em 18/07/2018 (folha
47).
Nas folhas 48/62, foram juntados extratos eletrônicos e recibos localizados no arquivo do Cartório.
Lavrada certidão de que o Sr. Valdir Paz Ribeiro Junior não consta como tesoureiro do partido no exercício financeiro de 2016,
conforme certidão de composição do órgão partidário juntada nas folhas 64/66, determinou-se sua exclusão da autuação (folha 67).
Tendo em vista a entrada em vigor da Resolução TSE n. 23.546/2017, foi determinada a regularização da representação processual pelos
responsáveis.
Juntado substabelecimento do partido (folha 73) e regularizada a representação do responsável Eder de Oliveira Fioravante (folha 75),
certificou-se o decurso de prazo sem constituição de advogado pela responsável Adriele (folha 77).
Em cumprimento ao despacho da folha 78, a responsável Adriele foi notificada pessoalmente para regularizar a representação (folha 79v), no
entanto, não se manifestou (folha 80).
Juntado Exame Preliminar (folha 81), foi decretada a revelia de Adriele Dutra Vale e determinada a intimação das partes acerca do Exame,
mas não houve manifestação (folha 85).
Expedido Exame da Preatação de Contas (folhas 86/87), conforme despacho da folha 85, as partes foram intimadas para se manifestarem,
mas quedaram-se silentes (folha 93v).
Na folha 94, a Análise Técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio parecer também pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de analisar as contas partidárias do Partido Trabalhista Brasileiro, referentes ao exercício financeiro de 2016.
A Análise Técnica emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, bem como o Ministério Público Eleitoral.
Passo à análise das contas.
As falhas apontadas nos item 2 do parecer conclusivo não comprometem a consistência e a confiabilidade da prestação de contas, embora as
partes não tenham se manifestado acerca das intimações das folhas 83/84 e 92/93, nem juntado os documentos solicitados no Exame
Preliminar (folha 81).
As receitas verificadas nos extratos juntados aos autos (folhas 17/26) referem-se à remuneração básica e juros, consoante registrado no item
III do exame.
As despesas realizadas foram comprovadas mediante os recibos juntados nas folhas 61/62.
Assim, tendo em vista que as falhas apontadas são consideradas apenas impropriedades, as contas devem ser julgadas aprovadas com
ressalvas, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do Município de Alegrete, RS, relativas ao
exercício de 2016, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Tendo em vista que, em razão de que o órgão municipal não havia prestado contas, os órgãos estadual e nacional do partido foram notificados
acerca da suspensão de repasses do Fundo Partidário (folhas 11 e 46v), notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca da presente
sentença após o trânsito em julgado.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se pelo DEJERS.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Após, arquivem-se com baixa.
D.L.
Alegrete, 12 de setembro de 2018
LILIAN PAULA FRANZMANN
Juíza Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 238/2018 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-89.2017.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN PAULA FRANZMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) HÉLIO SERPA SÁ BRITO-OAB 10580 E JOSÉ RUBENS ROSA PILLAR-OAB
60705)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON ZUQUETTO DUTRA E ALBANO SUHRE (ADV(S) JOSÉ RUBENS ROSA PILLAR-OAB 60705)
Vistos.
Tendo em vista que foram constatadas irregularidades no parecer conclusivo, nos termos do artigo 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017,
determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, pelo DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
D.L.
Alegrete, 12 de setembro de 2018
LILIAN PAULA FRANZMANN
Juíza Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 239/2018 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-85.2018.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN PAULA FRANZMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JULIANA ALMEIDA PEDROSO-OAB 76793)
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RESPONSÁVEL(S) : ALBERTO PINHEIRO MACHADO PRATES, CESAR NEREU RIBAS DE MATOS E JOSE EDUARDO ESTIVALET DE
AGUIAR (ADV(S) JULIANA ALMEIDA PEDROSO-OAB 76793)
IMPUGNANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos.
Em face do Exame da Prestação de Contas apresentado pelo Cartório Eleitoral (folhas 116/118), determino a baixa dos autos em diligência,
nos termos do artigo 35, § 3º, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, para que o partido e os responsáveis manifestem-se quanto ao teor do
exame, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intimem-se o partido e os responsáveis por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS – DEJERS.
D.L.
Alegrete, 12 de setembro de 2018
LILIAN PAULA FRANZMANN
Juíza Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 240/2018 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-88.2017.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN PAULA FRANZMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ARILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA-OAB 54997)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON FERREIRA DA SILVA, ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA, SIMARA KULMANN OLIVEIRA E NATÁLIA
CUNHA DE OLIVEIRA (ADV(S) ARILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA-OAB 54997)
Vistos.
Ciente da certidão.
Intime-se o procurador Arildo Gonçalves de Oliveira, OAB/RS 54.997, pelo DEJERS, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 48
horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão.
D.L.
Alegrete, 12 de setembro de 2018
LILIAN PAULA FRANZMANN
Juíza Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 241/2018 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-11.2016.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN PAULA FRANZMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ARILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA-OAB 54997)
RESPONSÁVEL(S) : ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA E NATALIA CUNHA DE OLIVEIRA
IMPUGNANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos.
Ciente da certidão.
Intime-se o procurador Arildo Gonçalves de Oliveira, OAB/RS 54.997, pelo DEJERS, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 48
horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão.
D.L.
Alegrete, 12 de setembro de 2018
LILIAN PAULA FRANZMANN
Juíza Eleitoral da 005ª ZE

8ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2018 - 8 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 430-75.2016.6.21.0008
REPRESENTAÇÃO - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo - PEDIDO DE PLICAÇÃO DE MULTA - PEDIDO DE CONCESSÃO
DE LIMINAR - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves/RS.
JUÍZA ELEITORAL: CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
REPRESENTANTE(S) : COLIGAÇÃO UM NOVO TEMPO PARA BENTO (ADV(S) MATHEUS DALLA ZEN BORGES-OAB 59355).
REPRESENTADO(S) : COLIGAÇÃO DIGO SIM PARA BENTO (ADV(S) MATHEUS BARBOSA-OAB 96890).
Vistos.
Considerando que o parcelamento restou devidamente pago, determino arquivamento da presente representação.
Intimem-se.
Bento Gonçalves, 12 de setembro de 2018
CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
Juíza Eleitoral da 008ª ZE
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10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 277/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-53.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Branco
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) LISANDRO SANTOS MACHADO-OAB 78927)
RESPONSÁVEL(S) : ALZIRA ROSANE REDISKE BESKOW, JAQUES DANIEL AULER E JUAREZ JOACIR LAMB (ADV(S) LISANDRO
SANTOS MACHADO-OAB 78927)
Vistos.
Em face da manifestação da unidade técnica e do MPE, dê-se vista às partes para manifestação sobre as informações e documentos
apresentados nos autos, no prazo de 03 (três) dias.
Após, voltem conclusos para o decisório.
Dil
Cachoeira do Sul, 11 de setembro de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 278/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-47.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) BRUNO BORCHHARDT
MULLER-OAB 77762)
RESPONSÁVEL(S) : RAMIRES TIAGO LAUXEN, MARCIO RODRIGO DA SILVA TREICHEL, ALEXANDRE CASSOL, LEONARDO
RODRIGUES PEREIRA DA COSTA E LEANDRO TITTELMAIER BALARDIN (ADV(S) BRUNO BORCHHARDT MULLER-OAB 77762), CARLA
FERNANDA SIMONE GONZAGA OLIVEIRA
Vistos.
Em face da manifestação da unidade técnica e do MPE, dê-se vista às partes para manifestação sobre as informações e documentos
apresentados nos autos, no prazo de 03 (três) dias.
Após, voltem conclusos para o decisório.
Dil
Cachoeira do Sul, 11 de setembro de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 279/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-80.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Cabrais
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE NOVO CABRAIS/RS (ADV(S) ROSANA MARISA LARA-OAB 46557)
RESPONSÁVEL(S) : ANGELA GELSDORF DUMKE E TARCIZIO MIGUEL ALBERTO (ADV(S) ROSANA MARISA LARA-OAB 46557)
Vistos.
Tendo em vista o apontamento de irregularidades em sede de parecer, tanto pela unidade técnica quanto pelo MPE, determino a intimação do
órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de sua advogada, por nota de expediente no DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de
15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo,
Dil
Cachoeira do Sul, 12 de setembro de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 280/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-66.2015.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) LUCIANO DA SILVA FIGUEIRÓ-OAB
40270)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO DA SILVA FIGUEIRÓ E JEFERSON BAUMHARDT NUNES (ADV(S) LUCIANO DA SILVA FIGUEIRÓ-OAB
40270)
Vistos.
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Constatadas irregularidades no parecer conclusivo emitido pelo cartório eleitoral e pelo MPE, determino a intimação do órgão partidário e dos
responsáveis, na pessoa de seu advogado, 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, conforme prescreve a Res. TSE n.
23.546/17, art. 38.
Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de defesa pelas partes, voltem conclusos.
Dil.
Cachoeira do Sul, 11 de setembro de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 281/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-39.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2014 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE NOVO CABRAIS
RESPONSÁVEL(S) : MARTA INÊS GARSKE E CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA (ADV(S) LISANDRO SANTOS MACHADO-OAB
78927)
Vistos.
Tendo em vista o apontamento de irregularidades em sede de parecer, tanto pela unidade técnica quanto pelo MPE, determino a intimação dos
responsáveis, na pessoa de seu advogado, por nota de expediente no DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo,
Dil
Cachoeira do Sul, 12 de setembro de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 282/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-52.2015.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CACHOEIRA DO SUL/RS (ADV(S) ALEXANDRE BETAT BASILIO-OAB
90353)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO SILVEIRA GOULART E OTON CORREA BARRETO (ADV(S) ALEXANDRE BETAT BASILIO-OAB 90353)
Vistos.
Tendo em vista o apontamento de irregularidades em sede de parecer, tanto pela unidade técnica quanto pelo MPE, determino a intimação do
órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seu advogado, por nota de expediente no DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de
15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo,
Dil
Cachoeira do Sul, 12 de setembro de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 283/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-96.2015.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (ADV(S) VITOR HUGO BAISCH DONA-OAB 67209)
RESPONSÁVEL(S) : OSCAR STREB SARTÓRIO E SARA ILISIANE BATISTA DE OLIVEIRA (ADV(S) VITOR HUGO BAISCH DONA-OAB
67209)
Vistos.
Tendo em vista o apontamento de irregularidades em sede de parecer, tanto pela unidade técnica quanto pelo MPE, determino a intimação do
órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seu advogado, por nota de expediente no DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de
15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo,
Dil
Cachoeira do Sul, 12 de setembro de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 284/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 72-70.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
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PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) ATILIO BECKER-OAB 70117)
RESPONSÁVEL(S) : TEONAS FABIANO BAUMHARDT E TELMO BAUER BARBOSA
Vistos.
Tendo em vista o apontamento de irregularidades em sede de parecer, tanto pela unidade técnica quanto pelo MPE, determino a intimação do
órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seu advogado, por nota de expediente no DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de
15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo,
Dil
Cachoeira do Sul, 12 de setembro de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 285/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-07.2015.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE CACHOEIRA DO SUL/RS (ADV(S) ALEXANDRE BETAT BASILIO-OAB 90353)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO LARA MULLER E GERALDO DE OLIVEIRA COSTA
Vistos.
Tendo em vista o apontamento de irregularidades em sede de parecer, tanto pela unidade técnica quanto pelo MPE, determino a intimação do
órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seu advogado, por nota de expediente no DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de
15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo,
Dil
Cachoeira do Sul, 12 de setembro de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 286/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-81.2015.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Branco
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) EDISON ANDRÉ RABUSKE-OAB 41497)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ MARCIRIO DE OLIVEIRA E MOACIR RODRIGUES (ADV(S) EDISON ANDRÉ RABUSKE-OAB 41497)
Vistos.
Em face da vigência da nova resolução do TSE n. 23.546/2017, e tendo em vista o apontamento de irregularidades em sede de parecer, tanto
pela unidade técnica quanto pelo MPE, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seu advogado, por nota
de expediente no DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que
pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo,
Dil.
Cachoeira do Sul, 12 de setembro de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE

12ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 34/2018 - 12ª ZE
O Doutor Luís Otávio Braga Schuch , Juiz Eleitoral da 12ª Zona de Camaquã-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 Antônio Duro, 253,
em Camaquã, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95,
acrescentado pela Lei n.º 13.165/15, e do art. 45 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017, o nome de todos os órgãos partidários e
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, dos seguintes partidos políticos, e respectivos responsáveis,
com respectivo exercício:
Partido Republicano Brasileiro – PTB – Arambaré/RS – Exercício 2017 – responsáveis Paulo Alcir Barbosa Benclo e Luis Antonio da Silva
Ferraz.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado 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.
Camaquã-RS, 13 de setembro de 2018.
Eu, Cleonice Pazinato, Chefe de Cartório da 12ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Luis Otávio Braga Schuch,
Juiz Eleitoral.
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15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 149/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-33.2016.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Planalto
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO/RS. (ADV(S) RAFAEL PAULO
KUMMER-OAB 76.553)
RESPONSÁVEL(S) : ÉLIO GILBERTO LUZ DE FREITAS E VALDECIR SBARDELOTTO
Vistos.
Defiro o pedido de prorrogação de prazo de folhas 129 e 130, por mais 15 dias.
Carazinho, 12 de setembro de 2018
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-98.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Coqueiros do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CLOIR PAPKE-OAB 64312)
RESPONSÁVEL(S) : MARTILENE SPECHT MARETH E MICHELE MARETH SCHMIDT
Vistos, etc.
Intime-se os representantes do órgão partidário para que se manifestem quanto ao teor do exame de fls. 60 e 61 no prazo de 30 dias de
acordo com o previsto no art. 35, §3º da Res. TSE 23.464/15. O interessado deverá comparecer ao cartório eleitoral da 15ª Zona, situado na
Rua Venâncio Aires, n. 688, sala 103, em Carazinho/RS, para obtenção da íntegra do documento.
Transcorrido o prazo, expeça-se o parecer conclusivo e dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral pelo prazo de 20 dias. Constatando-se ainda
falhas no Parecer Conclusivo, cite-se a agremiação na forma do art. 38 da supracitada resolução, para que o partido apresente defesa.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
Carazinho, 12 de setembro de 2018
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-61.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : DEMOCARATAS (DEM) (ADV(S) ANTONIO AZIR PEREIRA SALLES-OAB 66912)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES E MAIQUEL DE FARIA (ADV(S) ANTONIO AZIR PEREIRA SALLES-OAB
66912)
Vistos.
Com base no art. 45, VII da Resolução TSE nº 23.464/2015, determino a abertura de vista aos interessados para, querendo, se manifestarem
acerca das informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 03 (três) dias.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
Carazinho, 13 de setembro de 2018
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 152/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-02.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (ADV(S) CLAIRTON SCHARDONG-OAB 109732)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO SÉRGIO DA COSTA E CLAIRTON SCHARDONG (ADV(S) CLAIRTON SCHARDONG-OAB 109732)
Vistos.
Com base no art. 45, VII da Resolução TSE nº 23.464/2015, determino a abertura de vista aos interessados para, querendo, se manifestarem
acerca das informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 03 (três) dias.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
Carazinho, 13 de setembro de 2018
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 153/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-47.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) ANTONIO AZIR PEREIRA SALLES-OAB 66912)
RESPONSÁVEL(S) : MAIQUEL DE FARIA E MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES (ADV(S) ANTONIO AZIR PEREIRA SALLES-OAB
66912)
Vistos.
Com base no art. 45, VII da Resolução TSE nº 23.464/2015, determino a abertura de vista aos interessados para, querendo, se manifestarem
acerca das informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 03 (três) dias.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
Carazinho, 13 de setembro de 2018
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 154/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-17.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO MATIOTTI DUARTE E JOSÉ MARQUES DE SOUZA
Vistos.
Com base no art. 45, VII da Resolução TSE nº 23.464/2015, determino a abertura de vista aos interessados para, querendo, se manifestarem
acerca das informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 03 (três) dias.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
Carazinho, 13 de setembro de 2018
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 155/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-32.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) LISIANE FREITAG-OAB 71931)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ DE MOURA BRANDA (ADV(S) LISIANE FREITAG-OAB 71931)
Vistos.
Com base no art. 45, VII da Resolução TSE nº 23.464/2015, determino a abertura de vista aos interessados para, querendo, se manifestarem
acerca das informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 03 (três) dias.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
Carazinho, 13 de setembro de 2018
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 156/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-77.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) ANTONIO AZIR PEREIRA SALLES-OAB 66912)
RESPONSÁVEL(S) : ALCINDO MARTINS DE QUADROS, FELIPE MARTIMIANO SALVIA E ANTONIO ELOI DOS SANTOS (ADV(S)
ANTONIO AZIR PEREIRA SALLES-OAB 66912)
Vistos.
Com base no art. 45, VII da Resolução TSE nº 23.464/2015, determino a abertura de vista aos interessados para, querendo, se manifestarem
acerca das informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 03 (três) dias.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
Carazinho, 13 de setembro de 2018
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2018 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-09.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Planalto
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) RAFAEL PAULO KUMMER-OAB 76.553)
RESPONSÁVEL(S) : ELIO GILBERTO LUZ DE FREITAS, ALFREDO JULIANO SALVIA E SANDRO VERGUTZ (ADV(S) RAFAEL PAULO
KUMMER-OAB 76.553)
De ordem do Juiz Eleitoral da 15ª ZE, intimo o órgão partidário e os responsáveis para que ofereçam defesa do Parecer Conclusivo 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. O interessado deverá comparecer no cartório eleitoral da 15ª ZE, situado na rua Venâncio Aires, n. 688, sala 103, Centro,
Carazinho, para obtenção da íntegra do documento.
Luci Jochins,
Chefe do Cartório Substituta.

17ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2018 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-12.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA DE MELO ABICHT
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (ADV(S) VINICIUS AREND COSSETTIN-OAB 77814)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO DANIEL COSSETTIN, EVERTON PUGLIEZZI E RONI MAX MULLER DE AMORIN (ADV(S) VINICIUS
AREND COSSETTIN-OAB 77814)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, apresentada intempestivamente em
02/05/2018, pelo Partido Comunista do Brasil - PCDOB, do município de Cruz Alta/RS.
Publicado o Edital nº 013/2018, visando dar publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentadas, decorreu o
prazo legal, sem impugnação (fls. 10-v).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 11 e 12).
A Unidade Técnica e o Ministério Público manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
É o breve relato.
As contas foram apresentadas intempestivamente pela agremiação partidária violando o disposto no art. 32, caput, da Lei 9.096/95.
Em que pese tal irregularidade, assim como manifestado pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, entendo que a omissão não
impede a regular apreciação das contas partidárias, notadamente porque foram obedecidas as demais formalidades previstas na Lei 9.096/95
e da Resolução TSE n° 23.546/17.
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2017, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 04, devidamente assinada pelos responsáveis pelo
Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada.
A Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação de
recursos, opinando pela aprovação das contas. No entanto, as contas não estão plenamente regulares, pois foram apresentadas fora do prazo
estabelecido no art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a existência de irregularidades que não comprometem a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação com
ressalvas é a medida que se impõe.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como aprovadas com ressalvas, em face da
intempestividade a prestação de contas anuais de 2017 do Partido Comunista do Brasil - PCDOB, do município de Cruz Alta /RS com
fundamento no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 13 de setembro de 2018
FERNANDA DE MELO ABICHT
Juíza Eleitoral da 017ª ZE

28ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 048/2018 - 28ª ZE/RS
O Doutor SAMUEL BORGES, Juiz Eleitoral da 28ª Zona de Lagoa Vermelha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Dr. Jorge Moojen, n. 301,
Centro, Lagoa Vermelha-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
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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 Anual - Exercício 2015, do diretório municipal abaixo:
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Republicano Brasileiro – PRB – de Lagoa Vermelha
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.
Lagoa Vermelha-RS, 06 de setembro de 2018.
Eu, Silvana Maria Stefenon, Chefe de Cartório da 28ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SAMUEL BORGES,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-76.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) LILIANA PIVA-OAB 68004)
RESPONSÁVEL(S) : MAURICIO SOARES, GERSON FIORINI DE LIMA E ATECIR JOSÉ FRACASSO (ADV(S) LILIANA PIVA-OAB 68004)
Vistos.
Encerro a instrução, diante da ausência de apresentação de defesa.
Intimem-se as partes, por nota de expediente, para apresentação de alegações finais, no prazo de 03 (três) dias, iniciando-se pelo partido e
responsáveis; e, após, com vista ao Ministério Público.
Por fim, voltem conclusos para decisão.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 13 de setembro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-39.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Muliterno
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI CECCHIN, ENIO ANGELO OSSANI E CLEUCIR VIDI (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
Vistos.
Encerro a instrução, diante da ausência de apresentação de defesa.
Intimem-se as partes, por nota de expediente, para apresentação de alegações finais, no prazo de 03 (três) dias, iniciando-se pelo partido e
responsáveis; e, após, com vista ao Ministério Público.
Por fim, voltem conclusos para decisão.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 13 de setembro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 69-61.2017.6.21.0028
AÇÃO PENAL - Origem no Procedimento Investigatório Criminal n. 00801.00008/2016 - Crimes Eleitorais - Artigo 299, caput do Código
Eleitoral - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
VÍTIMA(S) : O ESTADO
RÉU(S) : FAUSTINO JUNIOR TUMELERO (ADV(S) MIRENE BORILE NADIN-OAB 82783), MARCOS JOSÉ CANALLI E PAULO JOÃO
NADIN (ADV(S) PAULO CESAR SGARBOSSA-OAB 29526)
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral apresentou denúncia em face de Marcos José Canali, Paulo João Nadin e Faustino Junior Tumelero, todos já
qualificados nos autos, dando-os como incursos nas sanções do artigo 299, caput, do Código Eleitoral, narrando a seguinte conduta:
No dia 21 de setembro de 2016, por volta das 17h00min, em Caseiros/RS, os denunciados MARCOS JOSÉ CANALI, PAULO JOÃO NADIN e
FAUSTINO JUNIOR TUMELERO deram, ofereceram e prometeram ao eleitor ELISANDRO CIRINO DE SOUZA dinheiro e cargo no Município
com o fim de obter votos para o candidato a Prefeito Municipal Marcos José Canali, e no candidato a Vic Prefeito, Paulo João Nadin, de
Caseiros.
Na ocasião, o denunciado FAUSTINO JUNIOR TUMELERO abordou o eleitor Elisandro Cirino de Souza, oportunidade em que o convidou para
ir até um galpão que se encontrava no terreno do acusado PAULO JOÃO NADIN, onde deu e ofereceu a ele a quantia de R$ 1.000,00 (um mil
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reais), e prometeu a este um cargo na administração municipal, caso ganhassem a eleição, para que votasse na chapa majoritária a Prefeito
em que candidatos Marcos José Canali e Paulo João Nadin.
A denúncia foi recebida em 08/09/2017 (fl. 48).
Citados, os réus apresentaram defesa prévia.
Em instrução, com a concordância do Ministério Público e da defesa, foi aproveitada a prova produzida na AIJE 604-24.2016.6.21.0028,
dispensando-se as testemunhas arroladas pelas partes. Os réus foram interrogados (fls. 197/198).
Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.
O Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 231/234).
A defesa de Marcos José Canali e Paulo João Nadin postula a absolvição. Em preliminar, almeja o reconhecimento da nulidade da gravação
ambiental realizada sem o conhecimento de um dos interlocutores e em razão de supostamente ter sido gravada em local particular. No mérito,
afirma que a acusação não se desincumbiu do ônus probatório. Refere que Elizandro era cabo eleitoral da chapa adversária, as notas de
dinheiro apreendidas não correspondem àquelas mencionadas por Elizandro, não há prova de vínculo entre Faustino e Marcos José Canali e
Paulo João Nadin. Pondera ainda que mesmo que se repute verdadeira a fala contida na mídia, dela não se depreende compra de votos ou
promessa de cargo público (fls. 238/264).
A defesa de Faustino Junior Tumelero postula a absolvição, ao argumento de que não há provas a embasar o decreto condenatório (fls.
265/268).
É o breve relatório. Passo a decidir.
As defesas alegam em preliminar a nulidade da gravação efetuada.
A mídia traz uma gravação de áudio de 4 minutos e 46 segundos e, segundo o Ministério Público Eleitoral, revela uma conversa entre
FAUSTINO JUNIOR e ELISANDRO, sendo que aquele oferece e entrega a este R$ 1.000,00 em dinheiro e oferece cargo na administração
pública municipal em troca de voto para os candidatos MARCOS JOSÉ CANALI e PAULO JOÃO NADIN e apoio político nos últimos dias da
campanha eleitoral de 2016.
ELISANDRO, interlocutor que gravou a conversa, declarou, perante o Ministério Público Eleitoral e em juízo, que FAUSTINO o encontrou na
rua e o chamou para conversar, sendo que se encontraram no galpão do Paulo Nadin e conversaram do lado de fora do galpão, não sabendo
esclarecer se o local se tratava de via pública ou propriedade particular. A conversa foi gravada pelo telefone celular de ELISANDRO
FAUSTINO JUNIOR TUMELERO, que teria tido sua fala gravada por ELISANDRO, só foi ouvido perante o Ministério Público Eleitoral e negou
a conversa.
Ora, ainda que não se saiba exatamente em que local ocorreu a dita conversa, o que se tem é que foi em ambiente aberto, ao 'ar livre', fora do
galpão, da casa, do escritório ou outro ambiente de trabalho dos envolvidos, não há falar em violação do princípio da intimidade.
A ausência de degravação em nada macula a prova. A transcrição da conversa, de palavras faladas para palavras escritas, apenas representa
uma forma diversa de documentação da mesma prova, e, acaso houvesse interesse da Defesa, poderia por ela mesma ter sido feita.
Quanto à questão da identificação dos interlocutores, já que ausente perícia, e da qualidade da prova para embasar o pedido condenatória, a
questão deverá ser examinada com o mérito.
De igual sorte, desnecessária autorização judicial para a gravação da conversa de um dos interlocutores, podendo-se utilizá-la perfeitamente
como prova judicial para fins penais.
Por estes fundamentos, afasto a preliminar.
Quanto ao mérito, tenho que assiste razão às defesas.
Com efeito, compulsando os autos, não vislumbro elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.
No que concerne à materialidade, não há provas de que os réus deram, ofereceram ou prometeram dinheiro ou vantagem em troca de votos. A
propósito, da conversa contida na mídia, independentemente de se verificar quem de fato são os interlocutores, dela não se extrai as
elementares exigidas no tipo penal em questão e, tampouco, o intento de compra de votos.
Então, ainda que Elisandro tenha dito em juízo que essa era a intenção do réu Faustino, suposto representante dos demais réus, candidatos a
prefeito e vice-prefeito no pleito, tenho que essa afirmativa não é suficiente para comprovar a prática delitiva narrada na denúncia.
Em juízo, ELISANDRO CIRINO DE SOUZA, pessoa que entregou ao Ministério Público Eleitoral a mídia, prestou o seguinte depoimento:
'Juiz: - Relata você, Elisandro, com suas palavras, desde o começo, como é que aconteceu esse fato aí.
Testemunha: - É o que tá no CD. Eu...ele foi abordado pela rua, pelo Sr. Junior Fauste.
Juiz: - Na rua?
Testemunha: - Na rua.
Juiz: - Uhum.
Testemunha: - E ele conversou comigo, ali uma hora depois mandou vim lá no galpão do Seu Paulo Nadin. E eu, por achar que já podia se
tratar de uma compra de voto, eu fui até lá peguei e gravei a conversa, nossa conversa. E ele me ofereceu mil reais pra mim adesivar o carro,
trabalhar nos últimos dias da política, e um cargo na Prefeitura. Inclusive pra mim arrumar uns parente da família também lá pra voto também
pra eles.
Juiz: - Tu foi abordado no dia e se encontrou com ele no mesmo dia?
Testemunha: - No mesmo dia, dali uma hora.
Juiz: - Nesse local que eu mencionei, num galpão?
Testemunha: - Nesse local lá embaixo, no galpão do Sr. Paulo Nadin.
Juiz: - Essa conversa aconteceu aonde exatamente?
Testemunha: - Lá no galpão.
Juiz: - No galpão? Dentro, fora?
Testemunha: - Não, fora, fora, na frente do galpão, numa estradinha que tem em frente ao galpão.
Juiz: - Mas isso no terreno do galpão ou na rua?
Testemunha: - No terreno do… Ali agora, Doutor, não sei...é na rua, numa ruazinha que desce nos galpão deles. Não sei se é terreno dele ou
é… é encostado na casa dele com o galpão.
Juiz: - Tu não sabe identificar se ali é via pública já ou calçada?
Testemunha: - Não ali já não sei identificar pro senhor, na verdade.
Juiz: - Se já era terreno o senhor não sabe identificar?
Testemunha: - Não, não sei. Sei que é do lado ali.
Juiz: - O Sr. Paulo Nadin estava lá?
Testemunha: - Não, só eu e o Faustino, Junior Faustino.
Juiz: - Só o Faustino?
Testemunha: - É.
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Juiz: - Como é que ele chegou lá, tu sabe?
Testemunha: - Ele já tava lá quando eu cheguei.
Juiz: - E você chegou como lá?
Testemunha: - Eu cheguei de carro lá.
Juiz: - Que carro o senhor tinha?
Testemunha: - Eu tinha um gol.
Juiz: - Que cor era o gol?
Testemunha: - Branco.
Juiz: - Lembra as placas?
Testemunha: - Bah vendi, agora não tô lembrado. Não tenho mais o mesmo carro.
Juiz: - O senhor foi lá sozinho também?
Testemunha: - Isso.
Juiz: - Em que momento o senhor pensou em gravar a conversa?
Testemunha: - Não...por conta própria.
Juiz: - Não, não perguntei o porquê. Em que momento o senhor pensou, quando ele falou com o senhor lá na rua ou...?
Testemunha: - Lá na rua quando nós tivemo a conversa eu já pensei. Poderia se tratar de uma coisa de compra de votos e fiz isso aí.
Juiz: - Esse local onde o senhor conversou com ele na rua e até o galpão são locais próximos ou não tem nada a ver?
Testemunha: - Dá mais ou menos dali onde eu conversei com eles uns… um quilômetro e pouco, dois quilômetro ali, um quilômetro ali, dois
quilômetro.
Juiz: - E foi combinado de o senhor encontrar ele depois de uma hora?
Testemunha: - Isso.
Juiz: - Por que que ele não conversou já ali na rua o que que ele tinha pra conversar pro senhor?
Testemunha: - Daí eu não sei o motivo.
Juiz: - Não sabe? Nesse período o senhor fez o que? Da conversa até a outra conversa lá no galpão, próximo do galpão?
Testemunha: - Eu tava em casa, que eu moro próximo, daí ali uma hora que eu desci no galpão.
Juiz: - O senhor foi pra casa então depois da conversa na rua?
Testemunha: - Isso.
Juiz: - E só tinha o Faustino lá?
Testemunha: - Só eu e ele.
Juiz: - Ele fez essa promessa?
Testemunha: - Isso.
Juiz: - Que o senhor receberia um cargo na Prefeitura?
Testemunha: - Isso.
Juiz: - Se o senhor votasse no candidato Marcos?
Testemunha: - Votasse, trabalhasse nos últimos dias e adesivasse meu carro.
Juiz: - O senhor recebeu o dinheiro?
Testemunha: - Isso, lá no...
Juiz: - Mil reais?
Testemunha: - Mil reais.
Juiz: - Não lembra como era o dinheiro, eram notas de cem?
Testemunha: - De cinquenta. De cinquenta e de cem.
Juiz: - De cinquenta e de cem? Ele entregou assim o dinheiro vivo ou num envelope, onde é que ele entregou?
Testemunha: - Entregou o dinheiro vivo.
Juiz: - E ele disse de quem que era esse dinheiro?
Testemunha: - Sim.
Juiz: - De quem?
Testemunha: - Daí eu até pedi pra ele, tá na conversa, tá na conversa, eu pedi pra ele: quem que te mandou o senhor me passar esse
dinheiro? Não, foi o Sr. Paulo Nadin.
Juiz: - Foi quem?
Testemunha: - Foi o Sr. Paulo Nadin, o Sr. Paulo Nadin
Juiz: - Só o Paulo Nadin ou o Paulo Nadin e o Marcos?
Testemunha: - O Paulo Nadin e o Marcos Canalli. É o que ele me passou.
Juiz: - Mas a minha pergunta é o que o senhor lembra lá na hora. Não tô pedindo pro senhor deduzir, nem…
Testemunha: - Aham.
Juiz: - Ele falou só que foi o Paulo Nadin ou ele falou o nome dos dois?
Testemunha: - Ele falou o Seu Paulo Nadin.
Juiz: - Paulo Nadin?
Testemunha: - Paulo Nadin.
Juiz: - Mas a promessa do cargo era pro senhor votar no Marcos?
Testemunha: - Votar no Marcos Canalli.
Juiz: - O Paulo Nadin era candidato? A vice?
Testemunha: - Vice.
Juiz: - Então essa entrega, o senhor tava me dizendo, do dinheiro e essa conversa que o senhor gravou, ela não aconteceu num local fechado,
dentro do galpão?
Testemunha: - Não, não. Em frente ao galpão, numa ruazinha em frente...a par da casa dele com o galpão.
Juiz: - O senhor gravou como?
Testemunha: - Gravei com o celular.
Juiz: - Celular?
Testemunha: - Isso.
Juiz: - Ele não percebeu nada?
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Testemunha: - Não. Pelo menos eu acho que não né, ali.
Juiz: - Tu já conhecia o Faustino?
Testemunha: - Só de vista, assim, conhecia ele.
Juiz: - Só de vista ou já tinha conversado com ele, já tinha…?
Testemunha: - Não, a gente conversava quando se achava, pouca coisa assim. Não tenho muita, aquela amizade com ele né.
Juiz: - Qual era a sua atividade, Elisandro, naquela época?
Testemunha: - Atividade de?
Juiz: - Profissional.
Testemunha: - Sempre fui motorista.
Juiz: - Motorista...de que?
Testemunha: - De transporte escolar, de... motorista de ônibus.
Juiz: - Conta própria ou por algum...?
Testemunha: - Empresa, sempre com empresa.
Juiz: - Qual empresa?
Testemunha: - Trabalhei pra umas quantas empresa. Não sei se eu coloco os nome dessas empresa?
Juiz: - Não, na época aí da conversa?
Testemunha: - Não, ali eu tava meio parado, não tava trabalhando. Eu peguei um serviço esses dias. Não tava, ali eu não tava trabalhando.
Juiz: - Depois de receber o dinheiro, o senhor fez o que?
Testemunha: - Eu já vim no Ministério, deve ser o Ministério Público ali.
Juiz: - No mesmo dia?
Testemunha: - Foi dali no outro dia.
Juiz: - No dia seguinte?
Testemunha: - Isso. Entreguei o dinheiro ali, a cópia da gravação.
Juiz: - O senhor pensou em ficar com o dinheiro ou resolveu…?
Testemunha: - Não, não. Não pensei, porque eu acho uma coisa errada e eu, por livre e espontânea vontade, vim ali e entreguei.
Juiz: - O senhor estava desempregado, é isso?
Testemunha: - Sim, eu tava, naquele dia ali.
Juiz: - E o senhor não trabalhava pra outra coligação, pra outra candidatura?
Testemunha: - Não, não, não. Não trabalhei.
Juiz: - Não? Tem certeza?
Testemunha: - Absoluta.
Juiz: - Só colocou a bandeirinha lá na casa.
Testemunha: - Só coloquei a bandeira, por livre e espontânea vontade, mas não trabalhei pra nenhum partido.
Juiz: - Não entregou santinhos nada?
Testemunha: - Não, não, não.
Juiz: - Participou de passeata?
Testemunha: - Não, não, nada, nada.
Juiz: - Pelo Ministério Público.
Promotor: - Boa tarde, Elisandro. Essa situação, narrada pelas testemunhas, dizendo que Caseiros as pessoas mais ou menos sabem quem é
de quem, se é filiado, não é filiado a algum partido, o senhor tem algum histórico de filiação a algum partido, alguma situação?
Testemunha: - Não, não, não tenho nada.
Promotor: - É...O senhor, em eleições passadas e naquela, tinha manifestado claramente em que candidato ou que coligação iria apoiar, iria
votar?
Testemunha: - Não.
Promotor: - Essa aproximação do Faustino, ele sabia em quem o senhor ia votar, ele tinha conhecimento...(incompreensível)...Por que ele se
aproximou do senhor?
Testemunha: - Não, acho que foi mesmo pela, pela essa intenção dele né. Nós não tinha...queném eu disse pro Doutor ali nós tinha só
amizade, mas conversava pouco.
Promotor: - Ele tem algum parentesco, algum vínculo com Marcos Canalli ou Paulo Nadin?
Testemunha: - Não sei daí.
Promotor: - Não sabe?
Testemunha: - Não.
Promotor: - É...trabalhou na campanha do Paulo Nadina, do Marcos Canalli?
Testemunha: - Eu vejo ele na rua. Não vou dizer que ele tava trabalhando. Eu via ele na rua.
Promotor: - Mas via na rua...
Testemunha: - Com os adesivo deles. Isso aí que eu...
Promotor: - Panfletagem?
Testemunha: - Isso. Isso aí.
Promotor: - O senhor chegou a ir na Brigada Militar ou na Polícia Civil, alguma questão?
Testemunha: - Não, não, não fui.
Promotor: - Essa situação ali da… da bandeira já foi perguntado… Essa situação que a testemunha trouxe antes ali de você usar peruca no dia
anterior.
Testemunha: - Não, aquilo ali… com a peruca? A peruca eu coloco a peruca às vez em quando, mas não é… não era pra perseguir ninguém.
Coloco de vez em quando tiver vontade. Não era pra atingir ninguém, não era pra fazer nada pra ninguém, não era pra perseguir ninguém.
Promotor: - O senhor sabe se o senhor Faustino tem veículo, que veículo que ele utiliza.
Testemunha: - Não, nesse momento eu não sei dizer que veículo ele tem.
Promotor: - Não conhece o veículo dele, se ele usava veículo?
Testemunha: - Não, na política ou agora?
Promotor: - Na época lá.
Testemunha: - Na época ele tava com um corcel, corcel um.
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Promotor: - Folha 14, na realidade 22 do Cartório Eleitoral. Seria esse o veículo?
Testemunha: - Esse aqui ó.
Juiz: - De cima? Da folha 14? Esse aí?
Testemunha: - Isso. É esse aí. Esse aí era o veículo que ele utilizava.
Promotor: - Posteriormente, folha 26 dos autos.
Testemunha: - Esse veículo aí.
Promotor: - Folha 28 dos autos, o senhor reconhece essa residência e esse veículo?
Testemunha: - Essa residência é onde que ele morava, não sei se ele mora ainda, ele morava.
Promotor: - Quem morava nessa residência?
Testemunha: - O Junior Fauste.
Promotor: - E esse carro?
Testemunha: - Esse carro era o que ele tava utilizando.
Promotor: - Ele chegou a lhe abordar com o carro ou ele tava a pé?
Testemunha: - Ele tava com o carro.
Promotor: - Quando ele lhe abordou?
Testemunha: - Isso.
Promotor: - Com esse veículo aqui?
Testemunha: - Isso.
Promotor: - Sem mais perguntas.
Testemunha: - Pela defesa do Marcos e do João Paulo.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Sr. Elisandro, qual que é a sua formação?
Testemunha: - Minha formação de...
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - De estudo.
Testemunha: - De estudo? Eu tenho a terceira série.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Terceira série do primeiro grau ou do ensino médio?
Testemunha: - Do primeiro.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor tem alguma outra experiência, qual que é sua atividade profissional, assim, serviços que o
senhor trabalhou assim mais? Não precisa dizer a empresa, só...
Testemunha: - Trabalhei sempre de motorista.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Motorista?
Testemunha: - É.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Hã agora que o senhor foi nomeado com cargo em comissão lá em Caseiros, qual que era a sua função?
Testemunha: - Na Prefeitura?
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - É.
Testemunha: - Eu entrei de motorista.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Era um cargo em comissão?
Testemunha: - É. Mas não era motorista...eu entrei motorista, como é que chama ali, dirigente de núcleo de transporte escolar. Não constava
motorista, era um dirigente de núcleo de transporte escolar.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas efetivamente o senhor fazia a função de motorista?
Testemunha: - Não, eu só fazia tipo uma vez. Era só seria um quebra-galho de alguém motorista que desse algum problema. Era um quebragalho.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Certo. E na campanha do Sr. Leo Tessaro, o senhor fez alguma atividade, qualquer atividade?
Testemunha: - Nenhuma.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor tinha a função de detetive?
Testemunha: - Não também.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - A lista com telefones e nomes de pessoas, que consta a folha 12 dos autos, foi o senhor que entregou pro
Ministério Público, pro Promotor?
Testemunha: - Fui eu mesmo.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Como que o senhor fez essa lista?
Testemunha: - Não, essa lista aí, a gente, eu até consegui os número. Consegui por conta própria e coloquei elas, todos os número nessa
lista.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas que critério que o senhor utilizou pra montar essa lista?
Testemunha: - Não entendi o senhor.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Por quê, que motivo? O senhor pegou nomes e números. O que que o senhor tinha, o que que o senhor
descobriu, o que que o senhor queria?
Testemunha: - Não, eu por saber que se tratava, poderia esses número tá comprando voto, eu consegui os número e saí, coloquei na folha.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas o senhor tinha, alguém passou algum elemento pro senhor?
Testemunha: - Não, não. Eu fui atrás e consegui.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor falou antes, quando o Dr. Gerson lhe perguntou, que o senhor achava uma coisa errada essa
questão da compra do voto né, foi isso?
Testemunha: - Foi.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Na primeira vez, quando o senhor fala que o Faustino lhe abordou na rua, qual foi exatamente o teor da
conversa?
Testemunha: - O teor da conversa foi que ele conversou que era pra mim descer no galpão pra nós conversar lá. Tu desce lá no galpão que
nós temo a conversa lá.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas o que que ele falou que ele suspeitou, que senhor suspeitou?
Testemunha: - Não, ele não falou daí da compra de voto nenhuma. Só que eu, eu já pensei que poderia se tratar de uma compra de voto, fui lá
no galpão e gravei a conversa.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - E quando chegou lá que ele, o senhor disse que ele lhe deu, lhe entregou um dinheiro, hã… por que que
o senhor não disse não?
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Testemunha: - Não, porque, assim, eu sempre achei e acho uma coisa errada uma compra de voto e aí que eu peguei o dinheiro pra fazer, pra
trazer pro Ministério Público. Que eu acho uma coisa errada. Eu peguei por causa dessa função.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas por que é que o senhor não interrompeu, não disse que não poderia fazer isso?
Testemunha: - Eu fiz isso aí porque eu pensei que é uma coisa errada e trouxe ali por conta própria.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Quando o senhor chegou lá no galpão, o senhor já começou a gravar?
Testemunha: - Quando eu cheguei lá.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Toda a conversa o senhor gravou ela?
Testemunha: - Sim, enquanto eu tava com ele ali. Enquanto nós tava conversando sim.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Essa conversa que o senhor gravou os termos foi essa que o senhor alcançou pro Ministério Público?
Testemunha: - Isso aí.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor comunicou alguém da chapa do senhor Leo, que o senhor ia fazer essa gravação? O senhor
pegou orientação com alguém?
Testemunha: - Não, por livre e espontânea vontade.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Essa primeira conversa que o senhor teve foi em que lugar?
Testemunha: - Foi na Rua José Cirino Rodrigues, uns 30 metro pra baixo de casa ali, na beira da rua.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Lá quando...nessa...teve, foi pedido o número do seu título de eleitor ou a zona, a seção que o senhor
votaria?
Testemunha: - Lá na conversa?
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - É.
Testemunha: - Não, não. Não foi pedido isso aí.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Essa ocasião que o senhor usou essa peruca, o senhor tava fazendo o que exatamente? Foi no dia da
eleição ou foi um dia antes?
Testemunha: - Foi no dia da eleição. Eu quis colocar, por livre e espontânea vontade, a peruca. Não pra atingir ninguém, porque eu quis
colocar ela.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor estava dentro de um carro e saía atrás de alguma pessoa pra ver se tava fazendo alguma coisa
errada no seu julgamento?
Testemunha: - Não. Não. No carro, não persegui ninguém. Não tava atrás de ninguém.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Esse dinheiro que foi ofertado pro senhor, o senhor mudou seu voto?
Testemunha: - Não, não. O voto meu foi secreto.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Isso aí não interferiu na sua decisão?
Testemunha: - Não.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor está acompanhado hoje de algum advogado?
Testemunha: - Estou.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Por qual motivo?
Testemunha: - Pelo motivo que eu conversei com ele, peguei ele pra me acompanhar aqui pra...eu também sou uma pessoa que não tenho
muito estudo, não sei muito bem, paguei ele pra me acompanhar.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Ele está na sala aqui, na sala de audiência hoje?
Testemunha: - Sim.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Pode dizer o nome dele?
Testemunha: - É o senhor… esqueci o nome dele ali.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Não tem problema. Quando o Doutor perguntou pro senhor lá exatamente, no Ministério Público, quando
o senhor foi depor, fls. 11 dos autos, última frase. Que lá chegando, tinha algumas pessoas, isso lá no galpão, vou ler um pouquinho aqui: Que
depois do primeiro encontro, levou aproximadamente uma hora pra comparecer no galpão. Que lá chegando, tinha algumas pessoas na casa
de Paulo Nadin, mas no galpão estavam apenas o depoente e o Júnior. O Dr. Gerson lhe perguntou: a conversa que vocês tiveram com o
Júnior foi dentro ou foi fora do galpão? Aqui o senhor tá dizendo que o senhor chegou lá no galpão, eu gostaria que o senhor esclarecesse.
Testemunha: - Foi na rua em frente ao galpão. É poucos metros do galpão e da casa. Não vou dizer quanto dá de metros porque não sei certo,
mas é quase em frente ao galpão e pra um lado da casa.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Então só pra encerrar, Sr. Elisiano, o que consta no CD que foi encaminhado pelo senhor é a conversa
que o senhor teve com o Júnior lá nesse local.
Testemunha: - Isso aí.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Isso aí? Nada mais, Excelência.'
A testemunha CEZAR SPILLER (mídia de fl. 179), compromissado, declarou que nas eleições municipais de Caseiros ELISANDRO (pessoa
que entregou a mídia de fl. 20 ao Ministério Público Eleitoral) estava vinculado ao PMDB:
'Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Nessa eleição, o senhor Elisandro estava identificado com algum dos candidatos na chapa majoritária e,
se estava, com qual estava?
Testemunha: - Eu só vi ele no dia da eleição. Ele tava com um carro, eu não consigo definir a marca do carro exato, mas tava de peruca,
seguindo um dos integrantes que a gente trabalhava, porque eu participei da campanha, era responsável pela montagem de som, dos
comícios que eram feitos aí durante a campanha, e, no dia de eleição, ele tava com um carro e seguindo um colega nosso.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas e, assim, entre vocês, assim, entre essa equipe, o senhor Elisandro possuía, assim, uma
identificação com o PMDB ou com o PP, com qual?
Testemunha: - Com o PMDB, com certeza.'
KELLY FERREIRA CASARIN, servidora do Ministério Público, compromissada, questionada sobre o que sabe dos fatos, disse:
'Testemunha: - Hã o Doutor pediu pra eu notificar...
Juiz: - O Doutor que tu diz?
Testemunha: - O Doutor Felipe, Promotor Eleitoral.
Juiz: - Promotor Eleitoral?
Testemunha: - Isso. Pediu pra eu notificar o Faustino pra uma audiência na Promotoria, porque a gente tinha recebido a denúncia, essa
denúncia dessa compra aí de mil reais. Daí eu fui pra Caseiros, eu lembro que eu não encontrei a casa dele, daí eu pedi informações na
esquina, daí me disseram que era onde tinha um corcel branco. Quando eu cheguei na casa, falaram que ele recém tinha saído, daí eu dei
umas voltas na cidade, até que eu parei numa oficina e pedi se alguém conhecia ele ou tinha visto um corcel. Daí logo ligaram pra ele, acho
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que conheciam ele, e disseram que eu tava atrás dele e pra ele esperar ali numa rua paralela à BR. Daí eu fui em direção a ele, quando eu vi
ele tava vindo até mim. Daí a gente até parou o carro no meio da rua e eu desci notifiquei ele.
Juiz: - Que carro ele tava?
Testemunha: - Um corcel. Daí quando ele arrancou eu tirei foto.
Juiz: - Do corcel?
Testemunha: - É, de trás.
Juiz: - Seria essa foto?
Testemunha: - Isso.
Juiz: - Kelly, tu chegaste a ir na casa dele antes?
Testemunha: - Sim.
Juiz: - Lembra da casa, como é que ela era?
Testemunha: - Era uma casa de um piso, cor clarinha.
Juiz: - Seria essa?
Testemunha: - Sim. Esse foi outro dia que eu fui lá.
Juiz: - Não foi no mesmo dia?
Testemunha: - Não, foi em outro.
Juiz: - Foi posterior?
Testemunha: - Foi num outro dia que eu fui com o Dr. Felipe e a gente foi passar verificar lá e ele tinha tirado os adesivos, né.
Juiz: - Uhum, mas o veículo era o mesmo?
Testemunha: - O mesmo, aham, o mesmo.
Juiz: - E essa era a casa que tu tinha ido no dia anterior ou dias anteriores?
Testemunha: - Sim, que não tinha ninguém.
Juiz: - Não chegou a conversar com ninguém ali na casa?
Testemunha: - Não, na casa não. Falei com vizinho só.
Juiz: - Ele questionou você, quando foi notificado, do que que se tratava?
Testemunha: - Não. Eu disse que era uma audiência na Promotoria, daí ele assinou e...
Juiz: - Ele compareceu na Promotoria, tu sabe?
Testemunha: - Compareceu.
Juiz: - Você acompanhou o depoimento dele?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Não? E essa pessoa que teria denunciado, o Elisandro Cirino de Souza, tu lembra dele?
Testemunha: - Não, eu não tava na secretaria quando foi feita essa denúncia.
Juiz: - Também não acompanhou nenhum depoimento dele?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Pelo Ministério Público.
Promotor: - Boa tarde, Kelly.
Testemunha: - Boa tarde.
Promotor: - Essa situação, essa primeira fotografia que você tirou no dia que você notificou ele, algum motivo especial pra você ter tirado essa
foto?
Testemunha: - Porque, tenho a lembrança que foi uma denúncia a respeito de que ele estaria com adesivos e... que ele estaria com adesivos
no carro né, daí eu lembrei de tirar foto depois que eu notifiquei ele.
Promotor: - E depois você disse que essa de folha 28 foi no outro dia, né?
Testemunha: - Sim, no outro dia, acho que depois, não sei se foi depois da audiência ou antes, a gente passou lá e ele tava sem os adesivos.
Promotor: - E qual era o objetivo que foi deslocado até Caseiros, você se recorda?
Testemunha: - Acho que pra verificar isso mesmo, se ele estaria com os adesivos ainda.
Promotor: - Sem mais perguntas.
Juiz: - Pela defesa do Marcos e do João Paulo, Doutor.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Você, nessa eleição do ano passado, foi determinado a vocês mais alguma medida em algum lugar lá em
Caseiros? Não de notificação. Teve alguma outra diligência que tu foi determinado de executar?
Testemunha: - Sim, nós fomos num bairro passando Caseiros. Passando não, mais adiante de Caseiros, eu fui com o Dr. Felipe num bairro
que tinha uma denúncia que não deixavam passar uma ambulância.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Certo. Você chegou a ficar por algum tempo filmando ou fotografando a casa de algum dos candidatos lá?
Testemunha: - Eu não cheguei a filmar. Eu só fiquei, parei numa rua e fiquei verificando, fiquei olhando se não ia ninguém até a casa, se não
chegava ninguém até a casa. Não sei lhe dizer de quem. Era uma casa numa descida.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Só essa ou mais alguma outra de algum outro candidato?
Testemunha: - Só essa.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Tu não sabe qual era esse candidato?
Testemunha: - Não. Eu não sei se a casa era de um candidato, na verdade.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Hã certo. Teve algum registro que você achou, algo digno de registro nesse período que tu ficou lá?
Testemunha: - Não, nessa casa não vi nada.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Certo. Tu ficou o que? Uma tarde, um dia, vários dias?
Testemunha: - Uma tarde.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Uma tarde? Foi depois dessa denúncia ou foi antes?
Testemunha: - Foi antes.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Foi antes? Hã você acabou de comentar que seria um problema, hã...do que que é mesmo essa
denúncia, tu te recorda do que é?
Testemunha: - Eu não recordo direito né, porque eu não tô bem à parte, mas eu lembro que teria alguém oferecendo mil reais pra votar no
número 11, não sei partidos e candidatos.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Ok. E por que, se é esse o motivo, por que que te chamou a atenção que era preocupação com a questão
da adesivação que te fez tirar a foto, que foi a pergunta que o Dr. Felipe lhe fez?
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Testemunha: - Não entendi a pergunta.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Se a questão era compra de votos, você justificou que tirou a foto, o motivo pelo qual você tirou, foi
porque era um problema de adesivação que você quis registrar que o carro tava adesivado. Uma coisa não fecha. Qual é a lógica do teu
raciocínio?
Testemunha: - Eu acho que era pra saber se ele tava apoiando, porque era ele que teria, taria com o dinheiro. Eu não sei direito lhe explicar.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O que levou.
Testemunha: - É o que me levou. Eu só obedeço às ordens do Dr. né.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Certo. Hã, no Ministério Público, se uma pessoa chega e apresenta ou quer entregar algum documento,
vocês recebem documento se a pessoa não se identifica, de forma anônima é recebido?
Testemunha: - Depende a documentação, a gente verifica, vê se não é o caso de ir pra Defensoria Pública, ver se não é caso de...
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Se for foto, por exemplo?
Testemunha: - Se a gente vê que é uma denúncia que tem alguma procedência sim.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - É recebido.
Testemunha: - Uhum. Daí a gente abre um procedimento e encaminha pros Promotores, daí eles veem o que fazem.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Daí vocês não identificam a pessoa? Se a pessoa entrega no balcão, chega e entrega, vocês não
identificam ela?
Testemunha: - Nunca, não lembro de ter chegado algo assim. Quando chega alguma coisa anônima já chega em envelope, sabe, senão
normalmente...
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Certo, a informação que tem a fl. 21 dos autos, vou te passar pra tu dar uma lida, é um procedimento
usual do Ministério Público?
Testemunha: - Pode ser, foi a minha colega.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Você já praticou um procedimento desse?
Testemunha: - Não eu não. É que, como eu disse, eu trabalhava no andar de cima. Eu fiquei um tempinho só na secretaria, então pouco fiz
atendimentos assim.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Hã você chegou a verificar, lá em Caseiros, alguma pessoa, qualquer pessoa, que ela estava identificada
fazendo campanha pra um ou pra outro candidato, chegou a verificar isso ou não?
Testemunha: - Não.'
CESAR SPILLER, ouvido na condição de informante, pois trabalhou nas eleições para a candidatura de MARCOS CANALLI, declarou que
nada sabe sobre os fatos relacionados pelo Ministério Público, e narrou o seguinte:
'Juiz: - Não? Trabalhava no que, na época lá, Cesar? Qual era a tua atividade?
Testemunha: - Eu montava o som pros comícios que eram realizados pelo partido.
Juiz: - Partido do Marcos?
Testemunha: - Isso.
Juiz: - Quem é que contratou você, exatamente, foi a coligação, foi o partido? Quem que contratou o senhor?
Testemunha: - Foi o partido.
Juiz: - Partido?
Testemunha: - Isso.
Juiz: - Quem é pagava pro senhor?
Testemunha: - Na realidade foi o pessoal, o contador do partido que me pagou, no escritório.
Juiz: - Participava dos comícios também?
Testemunha: - Sim, eu montava som e ficava no evento.
Juiz: - Tu conhece os três, né? O Marcos, o Paulo Nadin e o Faustino também?
Testemunha: - Uhum. Isso.
Juiz: - O Faustino também trabalhava lá na candidatura do Paulo e do Marcos?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Não?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Ele tinha veículo?
Testemunha: - Que eu saiba não.
Juiz: - Sabe onde é que morava o Faustino?
Testemunha: - Sei.
Juiz: - Pode dizer o número, nome da rua e número da casa? Ou só o nome da rua?
Testemunha: - Não, não.
Juiz: - Também não?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Mas o local tu conhece?
Testemunha: - Sim.
Juiz: - Seria essa casa aqui, folha 28, a foto de cima?
Testemunha: - Uhum.
Juiz: - Aqui tem um veículo do lado. Tu nunca viu ele com esse veículo? Veículo branco?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Um corcel? Não?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Esse corcel?
Testemunha: - Também não.
Juiz: - Também não?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Nunca viu ele participando das eleições lá?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Frequentava a casa do Faustino?
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Testemunha: - Não também.
Juiz: - Conhece o morador dessa casa ao lado aqui, dessa mesma foto?
Testemunha: - Conheço.
Juiz: - Quem que é?
Testemunha: - É a casa da minha irmã.
Juiz: - Sua irmã?
Testemunha: - Da minha irmã.
Juiz: - Ela tem um veículo corcel?
Testemunha: - Não, senhor.
Juiz: - Seria de quem este veículo que está do lado da casa do Faustino?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Ele é o mesmo veículo da foto anterior pela placa.
Testemunha: - Mas eu não vi esse veículo, senhor.
Juiz: - Não sabe?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Faz nem ideia? Sobre essa oferta aí de cargo mediante voto e os mil reais o senhor não sabe nada?
Testemunha: - Também não.
Juiz: - Pela…Doutor, pelo Marcos e João Paulo, perguntas.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Excelência, eu gostaria de perguntar pro Cesar o seguinte: Nesses comícios que tu esteve… a tua parte
consistia em montar o som, a aparelhagem de som.
Testemunha: - Isso.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Distribuição de material publicitário da campanha tu não fazia, não era a tua função.
Testemunha: - Não.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Nesses locais, nesses encontros que o senhor esteve trabalhando, o Faustino estava fazendo campanha,
estava junto?
Testemunha: - Não, em nenhuma reunião que eu participei ou algum comício que eu estivesse ele estava.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Havia, pessoas, assim, com mais, posições, assim, na campanha do Marcos, que se reportavam ao
senhor por causa do som ou da organização, afinal. Dentre essas pessoas que exerciam liderança para determinadas funções, o Faustino
Junior ele exercia alguma função para com o senhor?
Testemunha: - Não.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Ele tinha essa situação de liderança?
Testemunha: - Não, nenhuma.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Em algum momento o senhor viu ele distribuindo material publicitário, santinho, assim?
Testemunha: - Não, também não.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Ali em Caseiros tem o costume de tá distribuindo santinho nas esquina em época de eleição, sim ou não?
Testemunha: - Tem. Nos últimos dia de campanha tem. Convites pra comício, foi distribuído convites pra comício, foi.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas o Junior fez esse papel alguma vez?
Testemunha: - Não, quem fez foi os vereadores.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Antes aqui, quando o senhor veio depor, o senhor disse que viu o Elisandro com uma peruca, agora não
recordo bem.
Testemunha: - Foi no dia, no dia da eleição.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - No dia da eleição. O que que ele tava fazendo, por que que te chamou a atenção, qual era a função dele?
Testemunha: - Porque eu acredito que, naquele dia, baixou o pessoal do partido do PMDB, alugaram carro, eles tinham um monte de carro
diferente em Caseiros, e ele tava num desses veículos, era o que chamava a atenção por ser carros de fora, com placas não de Caseiros, e
ele estava no interior de um desses veículos de peruca, dava pra reconhecer.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - E o que que era a função desses carros?
Testemunha: - Doutor, na verdade, intimidar, foi o que aconteceu na eleição, por ter carros de fora, pessoas descaracterizadas. Eu acredito
que era essa a função dele.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas essa...que ele tava de peruca, seria, assim, tu acha assim que seria com o intuito de ser um
disfarce?
Testemunha: - É, eu acredito que sim.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Ele tava de óculos, tava de alguma outra?
Testemunha: - Tava de óculos e peruca.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor soube que algum momento o Paulo Nadin ou Marcos Canalli, eles mesmo, ou a pedido deles,
estavam distribuindo valores ou bens ou vantagens em troca de voto? Soube disso?
Testemunha: - Não. Com certeza não.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Lá no Bairro Nossa Senhora de Fátima, o senhor sabe se o Partido Progressista conseguiu fazer
campanha lá? O que que aconteceu lá, qual foi a estratégia que foi enfrentada?
Testemunha: - Na verdade, o Partido Progressista não conseguiu trabalhar no bairro, porque se entrasse um veículo que não era do partido,
do PMDB, ou era apedrejado ou era ameaçado, como várias que teve casos que sofreram disparos de armas que a gente soube e eu cheguei
a presenciar e ver, onde foi que acertaram esses tiros, mas no bairro não...
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O Elisandro tava junto nesse grupo lá, o senhor chegou a ver alguma vez ou não.
Testemunha: - Não, antes da campanha não, só no dia.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor sabe se em anos anteriores o Elisandro já chegou a fazer campanha pro PMDB?
Testemunha: - Pro PMDB sim.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Ele andava com carro de som.
Testemunha: - Teve uma campanha que sim.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Lembra qual que era o candidato?
Testemunha: - Acredito que era o Leo Tessaro.'
LUIZ ALBERTO SGARBOSSA, não compromissado, cunhado de MARCOS, declarou que participou das eleições de 2016 na candidatura de
MARCOS, ajudou na coordenação do trabalho dos vereadores e nada sabe sobre os fatos:
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'Juiz: - O Faustino tu conhece?
Testemunha: - Conheço.
Juiz: - Ele trabalhou na eleição do Marcos?
Testemunha: - Não sei.
Juiz: - Não sabe dizer?
Testemunha: - Não.
Juiz: - O senhor sabe onde é que mora o Faustino, conhece a casa?
Testemunha: - Nunca fui na casa dele.
Juiz: - Mas conhece a casa?
Testemunha: - Eu sei a casa da vó dele, conheço a casa da vó dele.
Juiz: - Da vó dele?
Testemunha: - É.
Juiz: - Essa casa aqui o senhor conhece, folha 28?
Testemunha: - Não.
Juiz: - O Faustino tinha veículo?
Testemunha: - Não sei.
Juiz: - Ele teria um corcel, sabe?
Testemunha: - Não sei.
Juiz: - Nunca viu ele com o veículo?
Testemunha: - Não.
Juiz: - O fato o senhor não sabe nada, dessa promessa de cargo e o pagamento de mil reais?
Testemunha: - Não, Doutor, porque não tinha... não trabalhei assim na campanha. Queném eu disse, eu fiz a atividade de organização e
orientação dos vereadores. Não participei.
Juiz: Pela defesa.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Certo. Luiz, nessa tua função junto à coordenação dos vereadores, vamos assim chamar, em algum
momento o Faustino, ele participou, ele atuou nesse trabalho?
Testemunha: - Não, não.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Perante a equipe, vamos dizer assim, do Partido Progressista, que estava apoiando a chapa Marcos e
João Paulo, dentre as várias pessoas que estavam ajudando, que exerciam funções de liderança, o Faustino Junior exercia alguma função
dessas?
Testemunha: - Não eu nunca vi. Nas minhas reuniões que eu estava eu nunca vi ele.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Tu chegou a ir em algum comício?
Testemunha: - Sim, eu fui.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Em algum desses comícios ele estava, ele panfletava, ele fazia divulgação?
Testemunha: - Não, porque eu não me lembro, porque, queném eu disse, eu cuidava dos vereador, o que que eles falavam, se tavam falando
correto e coisa. Eu não me atendia a ver quem tava ali. Eu não me lembro de ter visto ele assim.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O Elisandro, o senhor lembra se ele estava identificado com alguma candidatura e, se estava, com qual?
Testemunha: - Sim, ele até me perseguiu lá com um carro lá. Eles tinham um carro, eles tinham uns três, quatro carro lá e ele me perseguiu
com um carro no dia da eleição lá.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Eles quem?
Testemunha: - Esse Elisandro aí me perseguiu, até quase me bateu no meu carro, na minha camionete.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - E como é que ele estava vestido?
Testemunha: - Num primeiro momento eu não reconheci, porque eu achei que era uma mulher, era um cabelo comprido. E depois, quando eu
freei bruscamente a camionete, ele quase bateu, ele desviou, ele abriu o vidro pra me xingar, ele tava vestido com uma peruca, assim,
caracterizado com uma peruca.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas isso de dia ou de noite?
Testemunha: - De dia.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas ele tava atrás do senhor, o senhor tava fazendo alguma coisa errada ou por qual motivo?
Testemunha: - Não, aí que tá, acho que porque eu tava organizando a parte dos vereadores, não sei se, a mando de alguém, ele tava me
perseguindo, onde eu ia naquele dia ele me perseguia.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas o senhor tava fazendo alguma coisa especial no momento?
Testemunha: - Não, não. O meu translado normal lá, meu translado normal, nos dias normais que eu fazia.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - E ele tava sozinho nesse dia?
Testemunha: - Aquele dia acho que tava sozinho, sim, porque ele abriu o vidro, tava sozinho, daí eu vi ele, ele abriu o vidro pra me xingar e daí
eu vi ele.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - E ele ia em tudo que é lugar, assim, ficou vários minutos, horas, segundos, sei lá, atrás do senhor?
Testemunha: - É ele me perseguiu bastante tempo, bastante tempo.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - E, em outros momentos, o senhor também viu ele ou não?
Testemunha: - Não, daí eu vi nesse dia assim que ele tava me perseguindo.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - E, por ocasião que o senhor estava nessa organização, em algum momento havia uma orientação ou uma
taxação ou uma pré-fixação com relação à distribuição de bens, valores pra conquistar votos? Como que era a atitude da campanha?
Testemunha: - Acredito que não né, porque, quando nós tratávamos, eu nunca vi ninguém falar sobre isso, sobre esse tipo de conversa, sobre
esse assunto.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Do Paulo Nadin ou do Marcos Canalli o senhor recebeu alguma orientação nesse sentido?
Testemunha: - Não, só tinha a recomendação de eu trabalhar a questão da candidatura dos vereadores.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor sabe se o Elisandro chegou a exercer um cargo de comissão no ano de 2017 na Prefeitura
Municipal de Caseiros?
Testemunha: - Ele, que eu sei, uma vez eu vim aqui na UPF, ele transportava os alunos aqui pra UPF com o ônibus da Prefeitura.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Ele era o motorista?
Testemunha: - Motorista.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor viu ele só uma vez ou mais de uma vez?
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Testemunha: - Eu vi uma vez aqui na UPF, que eu vim aqui de noite, eu vi uma vez ele, mas lá em Caseiros a gente via seguido, porque ele
fazia o trajeto e pegava os alunos pra vim pra cá.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Mas diariamente ele era o motorista?
Testemunha: - Diariamente, ele trabalhava com o ônibus amarelo aquele.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Pra Prefeitura?
Testemunha: - Pra Prefeitura.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor sabe se o Elisandro, em anos anteriores, na outra eleição, se ele fez campanha e, se fez
campanha, pra quem que ele fez?
Testemunha: - Sim, ele sempre trabalhou pra, pro, tipo assim pra, posso falar em partidos assim?
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Pode.
Testemunha: - Que eu sei ele sempre trabalhou pro PMDB assim.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - E tu sabe se ele andava com carro de som?
Testemunha: - Sim a outra vez ele andou fazendo publicidade com carro de som.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Pro PMDB?
Testemunha: - É.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Nada mais.
Juiz: - Pelo Ministério Público.
Promotor: - Boa tarde, o senhor sabe se o Faustino tem alguma relação de parentesco com o Paulo Nadin ou a esposa do Paulo Nadin?
Testemunha: - Não.
Promotor: - Nenhum parentesco?
Testemunha: - Não, não sei.
Promotor: - Não sabe se é primo ou se tem primo em comum, uma situação assim?
Testemunha: - Não sei.
Promotor: - Não tem conhecimento?
Testemunha: - Acho que não é, não tenho conhecimento.'
RENAN LUIZ FRACASSO, compromissado:
'Juiz: - Se compromete a dizer a verdade? Antes disso, tu participou das eleições do Marcos Canalli, ajudou de alguma forma?
Testemunha: - Em parte, sim, ajudei.
Juiz: - O que que você fez?
Testemunha: - Eu era apoiador pessoal, assim.
Juiz: - Mas trabalhou como cabo eleitoral, participou de passeatas, alguma coisa?
Testemunha: - Não, só de comícios.
Juiz: - Se compromete a dizer a verdade sob pena de ser processado?
Testemunha: - Sim.
Juiz: - Conhece o Faustino da onde?
Testemunha: - A gente laçava em rodeio na mesma entidade há uns tempos atrás, depois eu acabei saindo dessa entidade, faz quase dois
anos.
Juiz: - Frequentava a casa dele?
Testemunha: - Algumas vezes.
Juiz: - Sabe o endereço dele?
Testemunha: - Sei.
Juiz: - Que rua que é?
Testemunha: - Ah o nome da rua não sei.
Juiz: - Mas conhece a casa?
Testemunha: - Conheço.
Juiz: - Como é que é a casa?
Testemunha: - Eu faz tempo que não passo aí, mas ela é branca com as abertura acho marrom, se não tô enganado.
Juiz: - Essa daqui, folha 28?
Testemunha: - Isto.
Juiz: - Ele tem veículo, o Faustino?
Testemunha: - Não sei.
Juiz: - Não sabe?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Nunca viu ele com um corcel?
Testemunha: - Bah acho que não. Não tenho recordação de ter visto.
Juiz: - Sabe se algum parente dele tem corcel?
Testemunha: - Também não.
Juiz: - Também não? Aqui nesse processo...como é que é o nome?
Testemunha: - Renan.
Juiz: - Renan? Consta que o Faustino teria marcado um encontro com o Elisandro Cirino de Souza. Conhece, por nome?
Testemunha: - Conheço.
Juiz: - E nesse encontro que eles combinaram, enfim, o Elisandro, desculpe, o Faustino teria entregue pra ele mil reais e, também, a promessa
de receber um cargo na Prefeitura, caso o Marcos Canalli viesse a ser eleito. Em contrapartida, o Elisandro deveria adesivar o veículo dele e
votar no candidato Marcos e ajudar, também, na campanha nos finais de semana. Tu sabe alguma coisa sobre isso?
Testemunha: - Não, não.
Juiz: - Não soube desse caso? Que o Elisandro teria gravado essa conversa com o Faustino, tu soube?
Testemunha: - Também não.
Juiz: - Também não? Pelos réus, Doutora, perguntas? Pelo réu.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Renan, hã… nessa tu disse que foi em alguns comícios, eventualmente né, tu comentou. Nessas
ocasiões ou até lá na cidade, você, em algum momento, chegou a ver o Faustino Junior fazendo campanha eleitoral ou?
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Testemunha: - Não.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Tu sabe se, dentro do partido, ali, dentro da campanha do Marcos Canalli e do Paulo João Nadin, o
Faustino ele exercia alguma função de liderança, de organização? Ele tinha alguma função dentro da equipe do Partido Progressista lá?
Testemunha: - Não, inclusive eu nem recordo de ter visto ele nos comício que eu fui.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O Elisandro, por sua vez, você sabe se ele fazia campanha, alguma coisa, ou não? E pra que partido, se
fazia?
Testemunha: - Olha, fazendo campanha, assim, eu não vi, mas eu vi ele dirigindo uns veículos alugados pela coligação né, pelo partido da
oposição do Marcos.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Que seria qual partido?
Testemunha: - Seria PMDB, PT, o PSDB, os outros partidos.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Certo. O senhor viu o Elisandro dirigindo? Qual que era essa função, o senhor sabe o que que eles
faziam?
Testemunha: - Olha, na ocasião, ele tava andando atrás dos veículos do Marcos, né, acho que da campanha do Marcos, né.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor ficou sabendo se o PMDB ou alguém por eles trancaram as vias de acesso ao Bairro Nossa
Senhora de Fátima?
Testemunha: - Sim, isso é verdade.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O que que o senhor sabe disso?
Testemunha: - Eu sei porque eu até presenciei, eu frequentei, isso era numa quinta-feira, ainda, dias antes da eleição, inclusive a gente
registrou BO, que teve dano no veículo, que a gente cruzou na via, na subida do bairro lá e tinha bastante gente tumultuado na frente. A gente
acabou passando normal e, na hora de voltar, eles não deixavam mais voltar. Trancaram ali, não queriam deixar, mas daí a gente conversou,
baixou o vidro, não a gente tá só passando, não tinha nada a ver com política, e daí jogaram pedra e acertaram o para-brisa do carro e
quebrou, até foi registrado ocorrência.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Era o seu carro?
Testemunha: - Era o carro do Douglas, eu tava no carona.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Quem é Douglas, seu irmão?
Testemunha: - Não, Douglas Ferreira, é amigo.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - E nessas...teve algum outro incidente envolvendo, que o senhor tenha conhecimento, envolvendo o
PMDB nessa campanha?
Testemunha: - Acho que foi isso. Dessas parte de trancar as rua, ameaça, mas isso, o que não tá registrado não tá, né. Só sei dessa que
aconteceu e a gente acabou registrando a ocorrência por causa do dano né.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor sabe se o Elisandro, em campanhas anteriores, fez campanha e pra quem que fez?
Testemunha: - É ele sempre foi PMDB, até onde eu sei, porque município pequeno a gente acaba conhecendo todo mundo né. Tinha uma
bandeira na casa dele, uma bandeira do 15 na frente da casa dele, um palanque.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Sabe se ele cuidava de carro de som, essas coisas, na outra eleição, não dessa de 2016, recorda ou
não?
Testemunha: - Disso eu não tenho recordação. O que eu sei é que esse ano, após a eleição, ele assumiu um cargo de motorista dentro da
Secretaria de Obras, da coligação, no caso né. Então, automaticamente, deduzo eu, no meu entendimento, que ele participou, sim, e
ativamente da campanha do PMDB.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: -Nessas ocasiões que o senhor foi, nessas reuniões, havia alguma orientação do PP ou de parte do Paulo
Nadin ou do Marcos Canalli, no sentido de conquistar eleitores com distribuição de valores ou bens ou dinheiro ou promessas? Tinha esse tipo
de conduta?
Testemunha: - Nunca, nunca teve isso.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Que o senhor tenha conhecimento, que tenha ouvido falar?
Testemunha: - Não, a gente até conversava, mas no sentido de empolgação e divulgação, mas nunca de oferecimento de valores e cargos,
também nem como poderia prometer algum cargo, alguma coisa, sendo que eu não era nem era envolvido.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Sim. Isso aí Excelência.
Juiz: - Pelo Ministério Público.
Promotor: - Há quanto tempo o senhor conhece o Faustino?
Testemunha: - O Faustino faz, conheci ele faz anos. Nós somos de gerações um pouco diferentes, mas no esporte mesmo, no laço, que a
gente...
Promotor: - Nunca viu ele de carro?
Testemunha: - De carro já, várias vezes.
Promotor: - Que carro ele andava?
Testemunha: - Que ele tinha uma Parati, depois um Tempra, por muitos anos um Tempra Prata, depois um… é, mas era esses aí que eu via
ele, fusca ele teve.
Promotor: - Um corcel, que foi mostrado a foto pro senhor, o senhor não reconhece?
Testemunha: - Esse corcel nunca vi.
Promotor: - Que tava estacionado lá na casa dele?
Testemunha: - Não, não vi ele, pelo menos dirigindo né, não sei se...'
VILMAR CIRINO RODRIGUES, compromissado:
'Juiz: - Não? Tu participou das eleições lá de 2016, de algum candidato a prefeito, vereador? Tu participaste da eleição?
Testemunha: - Diretamente não.
Juiz: - Não? Cabo eleitoral, não?
Testemunha: - Não.
Juiz: - Então mantém o compromisso de dizer a verdade. Pelos réus, Doutor, perguntas?
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Tu chegou a ir em algum comício, alguma reunião, alguma coisa assim, da eleição?
Testemunha: - Fui em dois comícios.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Nesses, ou lá na cidade, em algum lugar, o senhor chegou a ver o Faustino distribuindo panfleto, o senhor
chegou a ver, ou ele fazendo campanha?
Testemunha: - Não, nem em comício não vi.
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Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - E o senhor chegou...sabe se ele exercia alguma função de liderança no partido, para o PP, o Partido
Progressista, na campanha do Marcos e do João Paulo, hã...do Paulo João Nadin, se ele exercia alguma função de organização, de
responsabilidade com a campanha ou não?
Testemunha: - Que eu saiba não.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor sabe que carro que ele tem ou tinha na época?
Testemunha: - Não, ele troca de carro meio...faz negócio.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Sim. E o Elisandro? O senhor sabe se ele tinha identificação com algum partido lá?
Testemunha: - Eu vi ele fazendo campanha pro candidato Leo. Ele tinha um carro adesivado, a casa dele tava adesivada também.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - A casa? Com o 15?
Testemunha: - Sim.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Sabe se em ano anterior ele já fez campanha pro Leo Tessaro também?
Testemunha: - Não, aí não posso dizer.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Sabe se esse ano ele foi trabalhar na Prefeitura com cargo em comissão?
Testemunha: - Foi. Foi, porque, cargo em comissão não sei, aonde eu trabalho passava de ônibus, dirigindo ônibus na frente. Era horário de
coincidência. Eu saio do serviço, ele passava dirigindo o ônibus do transporte escolar.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Fazia isso tipo todo dia ou de vez em quando, uma vez que outra?
Testemunha: - Não, foi um tempo seguido. Depois, agora, últimos dias, não vi mais, mas um tempo ali, um mês, dois meses eu vi ele
passando.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Ele dirigindo direto?
Testemunha: - Sim, dirigindo o ônibus do transporte escolar.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - O senhor tem conhecimento de que o Paulo Nadin ou o Marcos Canalli ou alguém do partido estariam
distribuindo valores, dinheiro? Havia uma orientação pra conquistar votos usando desses instrumentos, assim? Tem conhecimento disso?
Testemunha: - Não. Nenhum.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Sabe se o PMDB utilizou de pressão com carros, com perseguições, o senhor sabe alguma coisa do
gênero?
Testemunha: - Ah eles tinham bastante carro correndo na rua lá na eleição. Agora, como eu não me envolvi diretamente com a campanha, não
posso dizer que era, mas que eles tinham bastante tinham.
Advogado Paulo Cesar Sgarbossa: - Sabe se Elisandro dirigia algum carro, alguma coisa ou não?
Testemunha: - Ele tinha, não me lembro se era um carro de som, mas eu vi ele com um carro, mas eu não tenho lembrança se era carro de
som ou não, então não posso precisar, mas que ele tinha um carro que ele andava na rua sim.'
Por fim, a testemunha ROSIMAR CIRINO PIRES, compromissada, questionado sobre os fatos narrados pelo Ministério Público, disse, em
síntese, que Elisandro trabalahda para chapa da outra situação e não tem conhecimento se Faustino trabalhava fez campanha para os réus
Paulo e Marcos.
Os réus, interrogados, negaram a a conduta que lhes foi imputada na denúncia.
Pois bem.
As testemunhas arroladas pelas Defesas, CESAR SPILLER, LUIZ ALBERTO SGARBOSSA, RENAN LUIZ FRACASSO, VILMAR CIRINO
RODRIGUES e ROSIMAR CIRINO PIRES, cujos depoimentos foram acima transcritos, são unânimes ao referir que FAUSTINO (pessoa que
teria oferecido e entregue a vantagem a ELISANDRO) não exercia função de liderança na campanha política de MARCOS e PAULO, não
participava dos comícios, não panfletava e não usava ou era proprietário do veículo Corcel branco. Todas relatam, por outro lado, que
ELISANDRO (pessoa a quem oferecida a vantagem e que denunciou o ilícito ao Ministério Público Eleitoral) trabalhava ativamente em favor da
candidatura dos opositores de MARCOS e PAULO, tanto que, após a eleição, foi beneficiado com cargo em comissão. Tais testemunhas,
todas vinculadas, de algum modo, à candidatura dos requeridos MARCOS e PAULO, deixam claro que FAUSTINO não era cabo eleitoral de
MARCOS e PAULO e, assim, não atuava em nome destes, e que ELISANDRO, por sua vez, atuava em favor dos opositores.
Evidente que tais depoimentos têm que ser analisados com temperamento, dado o envolvimento das testemunhas com a campanha eleitoral
vencedora, contrária a dos réus MARCOS e PAULO. De toda sorte, não paira nenhuma dúvida de que ELISANDRO tinha íntima relação com a
campanha opositora, tanto que foi agraciado com cargo comissionado na atual gestão.
O mesmo pode se dizer de Faustino, o qual, no período de campanha eleitoral de 2016, circulava pelo município de Caseiros dirigindo um
veículo Corcel, branco, com adesivos relacionados à candidatura de MARCOS e PAULO, e tal veículo ficava estacionado em sua casa, tudo
levando a crer, sem muita margem para erro, que se tratava de cabo eleitoral de MARCOS e PAULO. FAUSTINO inclusive foi notificado pela
servidora do Ministério Público dentro de tal veículo, adesivado, mas, no dia seguinte, já havia removido os adesivos, deixando as marcas
evidentes da alteração.
O fundamento do pleito condenatória se funda em três alicerces, gravação ambiental supostamente efetuada por ELISANDRO, o depoimento
deste em juízo e a apreensão do dinheiro.
A gravação ambiental, destaco, por si só não serve de prova para condenação, tendo em vista a ausência de perícia técnica a apontar a real
identidade dos interlocutores. Todavia, analisada em conjunto com a prova testemunhal, revela-se possível a sua utilização, como já apontado.
De toda sorte, do teor desta não é possível verificar compra ou promessa de dinheiro ou cargo de votos em troca , o que por si só afasta a
possibilidade de condenação exclusivamente com base nela.
A suposta compra de votos, portanto, alicerça-se no depoimento de uma única testemunha, Elisandro, que, como já dito, não tem credibilidade
suficiente para, sozinho, comprovar o ilícito, dado seu profundo envolvimento com a chapa adversa. Veja-se que é manifesta a participação de
ELISANDRO com a campanha opositora, o que de fragiliza a prova. Isso não deve apenas ao fato de ter participado da campanha eleitoral e
ser agraciado com cargo público posteriormente, mas sobretudo porque não parece razoável seja oferecido dinheiro para alguém que tenha
vínculos estreitos com uma determinada coligação.
Por tais fundamentos, entendo que não existem provas suficientes para embasar a condenação, razão pela qual se impõe a absolvição.
Dispositivo
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de absolver MARCOS JOSÉ CANALI, PAULO JOÃO NADIN e FAUSTINO
JUNIOR TUMELERO, com fundamento no artigo 387, II, do Código de Processo Penal.
Sem custas.
Com o trânsito em julgado, procedam-se nas anotações pertinentes e arquive-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Lagoa Vermelha, 13 de setembro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
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29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 162/2018/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-43.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - MDB - LAJEADO/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAJEADO/RS (ADV(S) RODOLFO BISLERI AGOSTINI-OAB 105577)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS EDUARDO RANZI, EDERSON FERNANDO SPOHR, CELSO CERVI E PAULA STORCK (ADV(S) RODOLFO
BISLERI AGOSTINI-OAB 105577)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do Município de LAJEADO/RS, referente ao
exercício financeiro de 2017.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente em 30/04/2018.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 007/2018 no diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS - DEJERS (fl. 48), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 50.
Às fls. 60/64, a Unidade Técnica emitiu Exame da Prestação de Contas, solicitando a intimação do órgão partidário e responsáveis para
manifestação acerca da análise efetuada, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intimado o órgão partidário e responsáveis, o MDB do município de Lajeado não se manifestou, conforme verificado à fl. 70.
Sobreveio Parecer Conclusivo do Exame das Contas, emitido pela Unidade Técnica, às fl. 71/75, recomendando a desaprovação das contas,
com base no art. 46, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE 23.464/2015.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, também se manifestou pela desaprovação das contas partidárias.
Intimados o órgão partidário e responsáveis para oferecimento de defesa, o partido mais uma vez permanceu inerte.
Aberta vista às partes, para a apresentação de alegações finais, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE de nºs 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam a prestação de contas.
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017, estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2017.
Por sua vez o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 4º c/c art. 29 da resolução TSE n. 23.464/15.
Não houve impugnação das contas, conforme consta na certidão de fl. 50.
Da análise dos autos, verifica-se, de acordo com a análise dos extratos bancários apresentados e dos extratos eletrônicos disponibilizados pelo
TSE, a entrada de receita bancária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Porém, não é possível identificar a verdadeira origem deste
recurso, uma vez que foi informado o CNPJ do diretório municipal do prórpio partido como depositante. Por conseguinte, não sendo possível
reconhecer a real procedência do valor acima mencionado, fica configurado o recebimento de recursos de origem não identificada.
Assim estabelece o art. 5º da Resolução TSE nº 23.464/2015 acerca das receitas dos partidos políticos:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
[...] (grifei)
O artigo 7º da Resulção referida ainda acrescenta:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos.
[...] (grifei)
Por fim, o atigo 13 aponta:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não
identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
[...] (grifei)
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Cumpre referir ainda que, uma vez identificado o recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, é necessário
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), o que não foi feito pelo partido. Nesse sentido,
preceitua o art. 14 da Resolução TSE nº 23.464/2015 o seguinte:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o
montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à
efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador
originário.
§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas que não tenham sido estornados no
prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
§ 2º No caso das doações estimáveis em dinheiro por meio de doação ou cessão temporária de bem que não seja do patrimônio do doador
identificado, ou do recebimento de serviços que não sejam produto da atividade do doador, as consequências são apuradas e decididas no
momento do julgamento da prestação de contas.
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização constitui irregularidade grave a ser
apreciada no julgamento das contas.
§ 4º Para o recolhimento previsto no § 1º deste artigo, não podem ser utilizados recursos do Fundo Partidário.
[...] (grifei)
Da análise dos autos, não restam dúvidas que a falha apontada macula a fiscalização financeira e compromete a certeza sobre a origem das
receitas, configurando irregularidade grave que prejudica a aprovação das contas.
Ademais, cumpre destacar que o valor em questão, de R$ 3.000,00 (três mil reais), representa 100 % do total da movimentação financeira do
exercício.
Sendo assim, fica nítida a irregularidade apurada na presente prestação de contas, razão pela qual acolho a recomendação da Unidade
Técnica e do Ministério Público Eleitoral para a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do Município de LAJEADO/RS,
relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos da Lei nº 9.096/1995 e do art. 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015,
ante os fundamentos declinados, e determino:
a) o recolhimento ao Tesouro Nacional, por Guia de Recolhimento da União (GRU), do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), recebido sem a
identificação da origem dos recursos, nos termos do art. 14 da Resolução TSE nº 23.464/2015;
b) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) ano, a contar do trânsito
em julgado desta decisão.
Registre-se no SICO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, intime-se o partido para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento do valor determinado ao Tesouro
Nacional, por Guia de Recolhimento da União – GRU, nos termos do art. 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, e
comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul desta decisão, bem como aos diretórios
nacional e regional do referido partido para que se abstenham de distribuir as cotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 47, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Não havendo o pagamento, adotem-se as medidas necessárias para execução do valor devido.
Após, arquivem-se os autos.
Lajeado, 13 de setembro de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO N. 027/2018
PRAZO: 20 (vinte) dias
A Doutora SANDRA REGINA MOREIRA, Juíza Eleitoral da 46ª Zona de Santo Antônio da Patrulha-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 Cel. Vicente Gomes, 71,
bairro Pitangueiras, em Santo Antônio da Patrulha-RS, INTIMA os Senhores DAISON NELSON FERREIRA DIAS e MARLENE SONETE
COLIONI (Presidente e Tesoureira, respectivamente, do PSDB de Santo Antônio da Patrulha/RS durante o exercício 2017), para que tomem
conhecimento da abertura de vista às partes a fim de que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados no processo, no
prazo de 03 (três) dias, conforme art. 30, IV, alínea e, da Res. TSE nº 23.546/2018.
Ficam, ainda, NOTIFICADAS as referidas partes para que regularizem sua representação processual nos autos do Proc. PC nº 2551.2018.6.21.0046, apresentando instrumento de procuração, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de revelia, em analogia ao art. 344 do
Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) .
PRAZO: 03 (três) dias
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.
Santo Antônio da Patrulha-RS, 27 de agosto de 2018.
Eu, Aline Fuchs, Chefe de Cartório da 46ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SANDRA REGINA MOREIRA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2018 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-96.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
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JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL
FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56.543)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ANDRÉ NUNES DA SILVA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA ASOOAB 56543), CLAUDEMIR DOS SANTOS (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732), SILVIA ADRIANA DA ROSA
Vistos.
Manifestou-se o PRB solicitando dilação do prazo para regularização da representação processual de Silvia Adriana da Rosa (fl. 58).
Ante a falta de legitimidade do requerente e a ausência de previsão legal, INDEFIRO.
Considerando que o PRB juntou documentação complementar, determino ao cartório eleitoral que proceda com a elaboração de exame das
contas, conforme art. 35 e §§ da Res. TSE nº 23.546/2017.
Atualize-se a autuação do feito, conforme documentos de fls. 54/55.
Intimem-se.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 11 de setembro de 2018
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

47ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2018 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-63.2018.6.21.0047
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - DE SÃO BORJA
PROCEDÊNCIA: São Borja
JUÍZA ELEITORAL: MÔNICA MARQUES GIORDANI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
RESPONSÁVEL(S) : EDER NEVES LEAL E PATRICK NEVES LEAL
Vistos.
Decorrido o prazo das cartas de notificação n. 13/2018 e 14/2018 sem a apresentação das contas partidárias relativas ao exercício de
2017, bem como dos instrumentos de procuração do Partido e responsáveis, decreto a revelia do Partido Social Cristão de São Borja/RS, de
Eder Neves Leal e de Patrick Neves Leal, presidente e tesoureiro do exercício, respectivamente, aplicando-lhes a sanção de perda do direito
de serem intimados pessoalmente dos demais atos do processo, bastando, para tal fim, a publicação no DEJERS.
Outrossim, diante da omissão, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º da Resolução TSE nº
23.546/2017;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b; e
d) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de três
dias.
Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos.
São Borja, 12 de setembro de 2018
MÔNICA MARQUES GIORDANI
Juíza Eleitoral da 047ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 193/2018 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-93.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
INTERESSADO(S) : ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (ADV(S) MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB 76045), JOSÉ ALVERI ALVES
PEDROSO E LAURI FILLMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Vistos.
Defiro o prazo de 30 dias.
Não vindo aos autos as procurações faltantes, cumpra-se a segunda parte do despacho de fl. 37.
Taquara, 03 de setembro de 2018
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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56ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 059/2018
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. 49-49.2018.6.21.0056 que versa sobre a omissão na prestação de contas, exercício de 2015, do
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - Diretório de Taquari/RS.
E que estando o Presidente do Exerciíco Financeiro de 2015, Sr. Anderson Correa de Oliveria, 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 2015. 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 Presidente do Exercício Financeiro de 2015 do Partido Republicano Brasileiro, Anderson Correa de Oliveira, para que
apresente as contas relativas ao exercício financeiro de 2015.
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, 13 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 060/2018
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 2017, 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, 12 de setembro de 2018.
Eu, Leonardo Berta Wayne, Chefe de Cartório da 056ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Leonardo Bofill Vanoni,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2018 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-34.2018.6.21.0056
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) TEOBALDINA TERESINHA DA COSTA MARQUES-OAB 83999)
RESPONSÁVEL(S) : MAXIMINIANO DA SILVA POLITTA E JORGE LUIS DA SILVA NUNES (ADV(S) TEOBALDINA TERESINHA DA COSTA
MARQUES-OAB 83999)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) de Taquari/RS relativo ao exercício de
2017, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada
pelas Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
Encaminhada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do §3º, art. 28, da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
determinou-se a publicação do Edital n.º 046/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 151, página 28, no dia 21 de agosto de 2018.
Transcorrido o prazo legal (art. 45, I da Res. TSE n.º 23.464/15), não houve impugnação (fl. 21).
Conforme análise técnica de fl. 28, não houve emissão de recibos de doação ao partido, nem registros de repasse, distribuição de recursos do
Fundo Partidário ou movimentação financeira.
O Parecer do Ministério Público de fl. 30 opinou pela aprovação das contas apresentadas, por não haver irregularidades nos dados
apresentados.
É o relatório, sucinto.
DECIDO:
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2017.
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Considerando o Parecer do Ministério Público Eleitoral, de que as contas apresentadas não possuem irregularidades nos dados, e visto que
não se vislumbra qualquer infração no que tange às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, declaro APROVADAS as contas do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) de Taquari/RS, relativas ao exercício de 2017, em conformidade com a alínea"a" do inciso VIII
contido no art.45 da Res. TSE nº 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Taquari, 12 de setembro de 2018
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2018 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-94.2018.6.21.0056
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (ADV(S) APÓSTOLO MAXIMINO PRISCO-OAB 78896)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA LUISA RIBEIRO (ADV(S) APÓSTOLO MAXIMINO PRISCO-OAB 78896), VALMIR ALOÍSIO WEISS
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) de Taquari/RS relativo ao exercício de 2017, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pelas
Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
Encaminhada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do §3º, art. 28, da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
determinou-se a publicação do Edital n.º 048/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 156, página 23, no dia 28 de agosto de 2018.
Transcorrido o prazo legal (art. 45, I da Res. TSE n.º 23.464/15), não houve impugnação (fl. 18).
Conforme análise técnica de fl. 22, não houve emissão de recibos de doação ao partido, nem registros de repasse, distribuição de recursos do
Fundo Partidário ou movimentação financeira.
O Parecer do Ministério Público de fl. 24 opinou pela aprovação das contas apresentadas, por não haver irregularidades nos dados
apresentados.
É o relatório, sucinto.
DECIDO:
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2017.
Considerando o Parecer do Ministério Público Eleitoral, de que as contas apresentadas não possuem irregularidades nos dados, e visto que
não se vislumbra qualquer infração no que tange às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, declaro APROVADAS as contas do
PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) de Taquari/RS, relativas ao exercício de 2017, em conformidade com a alínea"a" do inciso VIII contido no
art.45 da Res. TSE nº 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Taquari, 12 de setembro de 2018
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 036/2018
CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
57ª Zona Eleitoral – Uruguaiana
Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, N 3384 Fone: 5534125812
EDITAL Nº 036/2018 (Geração das Mídias)
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO, MM. Juiz(a) 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(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na RUA JÚLIO DE
CASTILHOS, N 3384, neste município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 19/09/2018, das
10 h às 19 h e 21/09/2018, das 08:30 h às 16 h correspondente ao(s) município(s) de Uruguaiana e Barra do Quaraí, 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 ocorreram 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.
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E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente edital,
que vai afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, DANIELA MATTOS DA SILVA MELLO, Chefe do Cartório
desta Zona, subscrevo.
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz(a) Eleitoral da 57ª Zona

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 228/2018 - 57 ZE/RS
Processo: 402-57.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.873/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de candidato – Eleições 2016
Candidato: LUIZ AUGUSTO FUHRMANN SCHNEIDER e LUCIANE DA CUNHA LOPES (Décio Itiberê Gomes de Oliveira OAB/RS 12.725).
SENTENÇA
RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato ao cargo de prefeito LUIZ AUGUSTO FUHRMANN SCHNEIDER, tendo como
vice-prefeito a candidata LUCIANE DA CUNHA LOPES, do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – do Município de
URUGUAIANA, nas Eleições Municipais de 2016.
Foi recebida pelo Cartório Eleitoral comunicação (Informação 015/2016) acerca da existência de indícios de irregularidades no financiamento
da campanha eleitoral do candidato Luiz Augusto Fuhrmann Schneider (fl. 07).
Expedido Mandado de Notificação n° 016/2016, o candidato prestou esclarecimentos acerca dos indícios de irregularidade detectados (29-46).
O Candidato apresentou a Prestação de Contas Final em Cartório (fls. 50-330), na data de 01/11/2016.
Foi publicado o Edital nº 049/2016 em 02 de novembro de 2016, dando publicidade às contas, tendo transcorrido o prazo legal previsto no art.
51 da Resolução TSE 23.463/2015, sem impugnações (certidão de fl. 361).
Às fls. 337 dos autos foi juntada documentação oriunda do Ministério Público Eleitoral – Relatório de Conhecimento n° 058618/2016 – com a
finalidade de instruir o expediente de Prestação de Contas, dando conta da existência de irregularidades no financiamento da campanha
eleitoral do candidato.
Expedido Relatório Preliminar para solicitação de diligências (fl. 362), intimou-se o candidato para apresentar documentação, extratos
bancários e recibos eleitorais indispensáveis à análise das contas.
À fls. 368-1.236, o candidato acostou aos autos as peças requeridas, na forma de Prestação de Contas Final Retificadora.
Na data de 27/07/2017, foi juntada Impugnação à Prestação de Contas dos candidatos ao cargo de prefeito e vice, respectivamente,
provenientes do Ministério Público Eleitoral, postulando a desaprovação das contas apresentadas. Em 09/08/2017, os candidatos, por
intermédio de seus procuradores signatários, ofereceram resposta à impugnação, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e nulidade do
ato processual de notificação dos impugnados por meio de Nota de Expediente e, no mérito, a improcedência da petição impugnatória, por
completa inocuidade e falta de provas.
Elaborado o Procedimento Técnico de Exame das Contas (fls. 1.334-1.355), foram identificadas irregularidades e o candidato foi intimado a
prestar esclarecimentos e a complementar documentação (fl. 1.356). Tempestivamente, às fls. 1.369-1.371, chegou ao Cartório Eleitoral
Manifestação acerca da Análise Preliminar – Exame das Contas de Campanha – expedida pela unidade técnica.
Expedido Parecer Técnico Conclusivo (fls. 1.372-1.379), diante do número de irregularidades detectadas e da ausência de esclarecimentos por
parte do candidato, manifestou-se a unidade técnica pela sua desaprovação, nos termos do art. 60, inciso IV da Resolução TSE n°
23.463/2015.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do Parecer Conclusivo e consequente desaprovação das contas (fls. 1.384-1.384
verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
1. Da Preliminar de Inépcia da Impugnação à Prestação de Contas:
Com relação à preliminar de indeferimento da petição inicial por inépcia, haja vista a alegação de inconsistência da causa de pedir e do pedido,
com fatos e notícias estranhos à finalidade da prestação de contas, merece acolhida a impugnação do candidato. Em que pese a apresentação
de argumentos e teses plausíveis por parte do Ministério Público, que investiga a existência de movimentações financeiras fraudulentas entre a
Associação da Social Democracia – ASDAM, o Partido da Social Democracia, a campanha eleitoral do candidato a prefeito não eleito e demais
pessoas físicas vinculadas às Pessoas Jurídicas em questão, não há como avaliar a ocorrência dos ilícitos anteriormente alegados em sede de
Prestação de Contas, expediente formal que se limita à análise de peças contábeis e documentação relativa à estrita movimentação de
recursos ocorrida no período da campanha eleitoral – origem das receitas e destinação das despesas. Ocorre, nos autos, a juntada dos recibos
eleitorais de doação acompanhados dos respectivos comprovantes de depósito. A origem desses recursos financeiros parte de pessoas
físicas, conforme analisado por esta unidade técnica. Não há como, na seara eleitoral de exame de contas, promover uma minuciosa
investigação para analisar o modo de entrada dessas receitas nas contas bancárias das pessoas físicas que a doaram, haja vista a real
impossibilidade do trâmite neste processo específico e a já deflagração de procedimento investigatório por parte do Ministério Público, Assim,
manifesto-me com relação à documentação presente nos autos que, por si só, já exibe inconsistências e irregularidades passíveis de
requerimento de diligências junto ao candidato. Ademais, apesar de diligenciado junto ao prestador de contas acerca de algumas
irregularidades detectadas, este não prestou os devidos esclarecimentos, motivo pelo qual encaminham-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para averiguação das informações.
2. Da Preliminar de Nulidade do ato processual de notificação dos impugnados por meio de Nota de Expediente:
Com relação à Preliminar de reconhecimento da nulidade do ato processual de notificação dos impugnados por meio da Nota de Expediente n°
210/2017, na data de 02 de agosto de 2017, em alegada desconformidade com o que preceitua o art. 51, § 2º da Resolução TSE 23.463/2015
– notificação pessoal com o encaminhamento de cópia da impugnação e dos documentos que a acompanham –, cumpre observar que o
descumprimento da determinação contida no referido parágrafo não causou prejuízo aos candidatos, haja vista que sua manifestação foi
recebida pelo Cartório Eleitoral e devidamente analisada por este Juízo. Neste sentido, é claro o pressuposto contido no Código de Processo
Civil, em seu art. 282, § 1º:
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Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam
repetidos ou retificados.
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
Assim, não tendo sido observado prejuízo à parte cuja prestação de contas restou impugnada, não acolho a preliminar arguida.
DO MÉRITO
Trata-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2016 apresentadas por candidato ao cargo de prefeito do município de Uruguaiana.
Registre-se que a Prestação de contas, foi entregue tempestivamente e instruída com os documentos exigidos pelo art. 59 da Resolução TSE
nº 23.463/2015 para a Prestação de Contas Rito Ordinário.
Não houve impugnação às contas.
A análise técnica buscou detectar alguma das irregularidades elencadas no artigo 60 da mesma Resolução, a saber:
Art. 60. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de forma informatizada, com o objetivo de detectar:
I – recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II – recebimento de recursos de origem não identificada;
III – extrapolação de limite de gastos;
IV – omissão de receitas e gastos eleitorais;
V – não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Realizada a análise técnica, constatou-se que não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 48 da Resolução TSE nº 23.463/2015):
– Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha;
O prestador de contas declarou como sobras de campanha o valor de R$ 615,11. De acordo com o extrato bancário enviado pela Instituição
Financeira houve a devolução do valor à Direção Partidária do PSDB – CNPJ 93.240.026/0001-98 (transferência entre contas). Entretanto, em
se tratando de Prestação de Contas que obedece ao rito ordinário, haja vista tenha movimentado valor superior a R$ 20.000,00 (art. 57
Resolução TSE 23.463/2015), existe a necessidade de se acostar aos autos o comprovante de recolhimento do valor declarado como sobra de
campanha, à respectiva direção partidária (art. 46, § 2º da Resolução 23.463/2015). Às fls. 1369-1371, houve a manifestação por parte do
candidato Luiz Augusto Fuhrmann Schneider. Na peça, alega que o comprovante referente ao recolhimento do valor declarado como sobras de
campanha estaria juntado ao Processo de Prestação de Contas Partidárias do PSDB. Entretanto, consta neste Cartório, sob o número 4458.2017.6.21.0057, o processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2016 do partido político em questão, e não há a menção ou
cópia do referido documento. Assim, considera-se não sanada a irregularidade detectada.
– Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação.
Ressalte-se que há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 21.343,00:
Publicidade
por
29/09/2016 GRÁFICA UNIVERSITÁRIA LTDA. 01052284000122
5.513,00
5.513,00
materiais impressos
Publicidade

por

materiais impressos
Publicidade

por

materiais impressos
Publicidade

30/09/2016

GRÁFICA UNIVERSITÁRIA LTDA.

01052284000122

7.100,00

7.100,00

30/09/2016

GRÁFICA UNIVERSITÁRIA LTDA.

01052284000122

5.700,00

5.700,00

por

29/09/2016 GRÁFICA UNIVERSITÁRIA LTDA. 01052284000122
3.030,00
3.030,00
materiais impressos
De acordo com o § 2º do art. 27 da Resolução 23.463/2015, eventuais dívidas ou débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político. A assunção da dívida somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária e, para tanto, faz-se necessário, no ato da Prestação de Contas Final, de apresentação de acordo
expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor, além de
cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo
cargo e a indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
Ao realizar a análise da Prestação de Contas, não se verificou a presença desta documentação. Na manifestação de fls. 1369-1371, declara o
candidato, por meio de seu procurador constituído, que os débitos teriam sido assumidos por ele próprio, e que está efetuando o pagamento
junto aos credores. Entretanto, não acostou nenhum documento comprobatório da realização do pagamento ou quitação da dívida de
campanha. Ainda, ao compulsar os autos anteriormente referidos, Processo de Prestação de Contas Partidárias do Exercício Fiscal de 2016
PSDB – PC 44-58.2017.6.21.0057, constatou-se, às fls. 16, 17 e 19, o Demonstrativo de Obrigações a Pagar e Demonstrativo de Dívidas de
Campanha, dívidas decorrentes da campanha eleitoral do candidato Luiz Augusto Schneider, e que teriam sido assumidas pelo Partido. Assim,
considerando que estas peças deveriam também ter sido juntadas ao processo de prestação de contas eleitorais de 2016, contas da
campanha eleitoral do candidato Schneider, considera-se não sanada a irregularidade detectada (peças em anexo ao Parecer Conclusivo).
Trata-se de inconsistência grave, geradora de potencial desaprovação, que revela a ausência de pagamento de despesas de campanha
eleitoral, sobre as quais resta comprometido o controle da Justiça Eleitoral.
Com relação à qualificação do prestador de contas, a prestação de contas retificadora apresenta variação de saldos em relação à prestação de
contas anterior, cujo número de controle é 000451189516RS3205157. Devidamente intimado a apresentar esclarecimentos acerca das
diferenças apontadas, uma vez que estas justificativas não foram apresentadas com a entrega da Prestação de Contas retificadora, o
candidato nada manifestou sobre este ponto, em visível desconformidade com o que preceitua o art. 65, inciso II da Resolução TSE
23.463/2015. Não houve, portanto, a comprovação da alteração realizada.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME E A PRESTAÇÃO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
CONTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE
ANTERIOR (R$)
CONTAS EM EXAME
(R$)
RECEITAS
Recursos de partido político
0,00
507,00
DESPESAS
Atividades de militância e mobilização de rua
39.769,47
40.624,12
Energia elétrica
319,38
1.091,98
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Produção de jingles, vinhetas e slogans
12.100,00
12.600,00
Publicidade por carros de som
42.661,41
43.011,41
Publicidade por jornais e revistas
11.877,25
9.400,00
Publicidade por materiais impressos
15.449,00
36.792,00
DAS RECEITAS
No tocante às receitas auferidas pelo candidato para o financiamento da sua campanha eleitoral, foram constatadas as seguintes
irregularidades:
1. Ao realizar a análise dos extratos bancários verificou-se a existência de 3 (três) lançamentos na conta bancária Eleitoral nº 3147-4, agência
526, totalizando o valor de R$ 9.000,00 em créditos não declarados no Sistema SPCE:
Na data de 17/08/2016 há um depósito em dinheiro no valor de R$ 1.000,00;
Na data de 17/08/2016 há um depósito em cheque no valor de R$ 6.000,00;
Na data de 19/08/2016 há um depósito em dinheiro no valor de R$ 2.000,00, realizado por Luiz Antônio Dotto e não declarado junto ao SPCE,
em total desconformidade com o que preceitua o art. 18, § 1º da Resolução TSE 23.463/2015:
“§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação”.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do
doador, ser a ele restituídas ou, na impossibilidade, recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 26.
Entretanto, não há documento de depósito de valores na conta de Luiz Antônio Dotto. Assim, não houve a comprovação de devolução de
doação que não está conforme a norma eleitoral e o numerário em questão deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Na manifestação de fls. 1369-1371, afirma o candidato que a aparente ausência de lançamentos no sistema não compromete a lisura das
movimentações financeiras ocorridas na campanha, haja vista a presença dos recibos eleitorais respectivos. Entretanto, ao compulsar os
autos, constatou-se que há 2 (dois) recibos eleitorais emitidos na data correspondente (fls. 893-896) ao ingresso de valores na conta bancária
de eleições: 17/08/2016 – recibos 00045.11.89516.RS.000001.E e 00045.11.89516.RS.000002.E, um no valor de R$ 7.000,00 e outro no valor
de R$ 2.000,00, estando os dois recibos tarjados como nulos. Nos extratos bancários encaminhados pela instituição financeira, não consta na
data de 17/08/2016 nenhum crédito no valor de R$ 7.000,00, e sim 1 (um) depósito no valor de R$ 5.000,00 e 2 (dois) depósitos no valor de R$
1.000,00 cada. Os demais recibos presentes nos autos não correspondem com a data do crédito recebido na conta-corrente. Há, também, um
crédito no valor de R$ 2.000,00 na data de 19/08/2016, cujo recibo 00045.11.89516.RS.000008.E (fls. 905) também apresenta a tarja nulo.
Ademais, permanece a irregularidade da doação efetivada em dinheiro, de valor superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), em discordância com o determinado na Resolução 23.463/2015, referente a este último valor de R$ 2.000,00.
2. Na data de 01/09/2016 consta uma receita/crédito na conta bancária do candidato no valor de R$ 440,00 não declarada na aba de receitas
auferidas do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, mas visível nos extratos bancários acostados aos autos e enviados
eletronicamente pela Instituição Financeira. Tal doação foi efetivada por JOSIELLY GARCEZ BRANCHINI, mas não há recibos emitidos em
favor da doadora em questão em data correspondente à efetivação do crédito em conta ou mesmo data próxima.
3. À fls. 906 dos autos – recibo de doação nº 000451189516RS000009E – o CPF especificado não condiz com o nome do doador José Luís
Saldanha, cujo CPF é 20897510020.
4. À fls. 922 dos autos – recibo de doação nº 000451189516RS000023E – o CPF especificado não condiz com o nome do doador José Luís
Saldanha, cujo CPF é 20897510020. O CPF descrito é de Jorge Claudimir Prestes Lopes.
5. À fls. 976 dos autos – recibo de doação nº 000451189516RS000061E – o CPF especificado não condiz com o nome da doadora Maria Rita
Carvalho Schneider, cujo CPF é 57938741000. O CPF descrito é de Luiz Augusto Fuhrmann Schneider – 552.226.500-06.
O procurador do candidato, às fls. 1369 verso, alega que eventuais divergências de dados são inconsistências meramente formais, decorrentes
de erros de digitação e de lançamentos de datas. Trata-se, entretanto, de inconsistência que afeta a confiabilidade das contas, haja vista a
função dos recibos eleitorais de comprovação de recursos financeiros arrecadados, e descumpre a norma que obriga à emissão concomitante
à arrecadação de campanha (art. 6º § 2º e art. 55 Resolução 23.463/2015).
6. Com relação aos doadores de campanha Matheus Henrique de Carvalho e André Emílio Pereira Linck, ambos realizaram doações para a
campanha eleitoral do candidato, conforme recibos acostados às fls. 1042 – 1043, 1059 – 1060, 1075 – 1076, 1101 – 1102, 1107 – 1108, 1124
– 1125, 1136 e 1157 – 1158, cada doação no valor de R$ 1.000,00. Entretanto, não há o comprovante dos depósitos realizados relativos a
essas operações. O mesmo dá-se com relação à doação efetuada por Luciane da Cunha Lopes, a fls. 1168, doação do valor de R$ 1.000,00
para a campanha sem o respectivo comprovante de depósito bancário.
7. Ao analisar os extratos bancários enviados pela Instituição Financeira, restou evidenciado o registro de 13 lançamentos na conta-corrente a
título de créditos/receitas, sem a identificação do nome ou CPF dos doadores que, somados, perfazem o total de R$ 16.000,00. O recebimento
destas receitas está em desconformidade com o que dispõe o art. 18, inciso I, da Resolução 23.463/2015:
“Art. 18. As pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive pela Internet, por meio de:
I – transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;”
Devidamente intimado a esclarecer a irregularidade detectada, informou o candidato que as doações percebidas foram acompanhadas pelos
recibos eleitorais e devidamente lançadas na Prestação de Contas. Trata-se, no caso, de irregularidade grave, haja vista a ausência de
identificação do CPF do doador e também da identificação nominal da contraparte no extrato eletrônico, não se podendo aferir a origem dos
recursos doados para a campanha eleitoral que, somados, perfazem a quantia de R$ 16.000,00.
DAS DESPESAS
No tocante às despesas realizadas pelos candidatos para o financiamento da sua campanha eleitoral, foram constatadas as seguintes
irregularidades:
1. Com relação às despesas, o total de gastos declarados na campanha, em conformidade com o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
foi de R$ 194.384,89 – Demonstrativo de Despesas Efetuadas e Pagas. Ao visualizar os extratos bancários enviados pela Instituição
Financeira, registrou-se um total de gastos no montante de R$ 204.440,00.
Devidamente intimado a esclarecer a irregularidade apontada, o candidato informou tratar-se de mera inconformidade formal a discrepância de
aproximadamente R$ 10.000,00 entre as despesas declaradas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais e aquelas constantes dos
extratos bancários enviados pela Instituição Financeira. Trata-se, em realidade, de inconsistência grave, que denota a ausência de
confiabilidade das contas apresentadas, revelando que os extratos bancários não são idôneos a fazer prova da alegada movimentação
financeira havida na campanha eleitoral, geradora da desaprovação das contas.
2. Gastos com aluguéis de carros frente a locadora Lutti Veículos: o credor protestou o pagamento dos aluguéis de R$ 2.885,29; R$ 276,92 e
R$ 2.545,20, tendo o candidato pago no final os valores R$ 2.956,84, R$ 326,06 e R$ 2.616,75 (documentos de fls. 654 a 656). No entanto,
foram juntados os documentos com cobrança dos valores de R$ 776,56 e R$ 116,44, mas não existe a despesa declarada no SPCE –
Relatório de Despesas Efetuadas – nem o respectivo gasto transitou pela conta de campanha.
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Com relação a este ponto, o candidato declarou que tais valores efetivamente não transitaram pela conta de campanha. Trata-se de
irregularidade que afeta a consistência das contas e revela a omissão do registro de despesas realizadas durante a campanha eleitoral.
3. Há um depósito de R$ 7.000,00 na conta de Jorge Claudimir Prestes Lopes - CPF 500.267.120-91 em cheque, depositante “A M”, na data
de 23/08/2016, conforme extrato bancário. Este depósito não está registrado/declarado na aba de despesas efetuadas durante a campanha
eleitoral – SPCE.
A irregularidade apontada não foi esclarecida pelo candidato. Trata-se de inconsistência grave que reflete na confiabilidade das contas
prestadas, revelando a omissão do registro de despesas efetivadas.
4. De acordo com o contrato de Prestação de Serviços juntado a fls. 629-631, o contratado Sérgio Jaeger Júnior, pessoa física de CPF
335.361.630-68, receberia o valor de R$ 36.000,00 para criação, redação, produção e direção geral de propaganda na televisão em 3 vezes de
R$12.000,00, parcelas a serem pagas nos dias 24 de agosto, setembro e outubro de 2016. Entretanto, registrou-se no Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais gastos com esse fornecedor de campanha, no montante de R$ 14.500,00, em 5 (cinco) pagamentos.
Instado a se manifestar acerca desta irregularidade, o candidato nada apresentou com a finalidade de esclarecê-la perante a Justiça Eleitoral.
5. De acordo com os extratos bancários encaminhados pela Instituição Financeira, há um débito na conta bancária eleitoral no valor de R$
5.599,00, no dia 06/09/2016 – cheque sac 900087. No entanto, no Relatório de Despesas Efetuadas, Sistema SPCE, não há a declaração de
nenhum gasto neste montante. Nos extratos bancários também não consta o nome ou CPF do destinatário desta quantia.
Instado a se manifestar acerca desta irregularidade, o candidato nada apresentou com a finalidade de esclarecê-la perante a Justiça Eleitoral.
6. Às fls. 651 e 652 dos autos constam dois recibos provenientes do fornecedor Sadi de Andrade, nos valores R$ 278,50 e R$ 211,35. Em
consulta aos extratos bancários acostados aos autos e enviados pela Instituição Financeira competente, verificou-se que tais valores não
transitaram na conta bancária eleitoral.
Instado a se manifestar acerca desta irregularidade, o candidato nada apresentou com a finalidade de esclarecê-la perante a Justiça Eleitoral.
7. Com relação à despesa de R$ 900,00 registrada no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais em favor de Alves Editora de Jornais e
Revistas LTDA, foi verificado que tal gasto não transitou na conta bancária de campanha, de acordo com a análise dos extratos bancários
acostados aos autos e enviados pela Instituição Financeira;
Em sua manifestação acostada aos autos, afirma o candidato que a inconsistência verificada assume caráter meramente formal, haja vista a
presença dos recibos eleitorais emitidos. Ressalte-se que todas as despesas e movimentações financeiras efetivadas durante a campanha
eleitoral devem, obrigatoriamente, transitar pela conta bancária aberta especificamente para isso, independentemente da emissão de recibo. É
inconsistência que denota a ausência de confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que submetidas a outros elementos, hábeis a validar as
informações prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua fidedignidade.
8. Com relação à despesa de R$ 5244,00 registrada no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais em favor de Gráfica Universitária LTDA, foi
verificado que tal gasto não transitou na conta bancária de campanha, de acordo com a análise dos extratos bancários acostados aos autos e
enviados pela Instituição Financeira;
9. Com relação à despesa de R$ 355,00 registrada no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais em favor de Gráfica Universitária LTDA, foi
verificado que tal gasto não transitou na conta bancária de campanha, de acordo com a análise dos extratos bancários acostados aos autos e
enviados pela Instituição Financeira;
Instado a se manifestar acerca destas irregularidades, o candidato nada apresentou com a finalidade de esclarecê-las perante a Justiça
Eleitoral. Ressalte-se que todas as despesas e movimentações financeiras efetivadas durante a campanha eleitoral devem, obrigatoriamente,
transitar pela conta bancária aberta especificamente para isso.
10. Às fls. 632-634 dos autos consta o contrato firmado entre o Diretório Municipal do PSDB de Uruguaiana e o fornecedor Filipe Nunes de
Barros, para prestar os serviços de edição e finalização de imagens para televisão. Comprometeu-se o contratante a pagar ao contratado a
quantia de R$ 10.000,00 em duas parcelas de R$ 5.000,00. Ocorre que, ao analisar os Relatórios de Despesas Efetuadas no SPCE, foi
registrado o pagamento da importância de R$ 4.000,00 ao contratado, em duas parcelas de R$ 2.000,00 cada.
Na manifestação constante de fls. 1370 verso, afirma o candidato que efetuou o pagamento de R$ 4.000,00, em 2 (duas) parcelas, a este
fornecedor, relativo a serviços prestados para a campanha. Entretanto, no contrato de fls. 632-634 consta informação diversa, conforme já
relatado.
11. Ao analisar os extratos bancários enviados pela Instituição Financeira, restou evidenciado o registro de 249 lançamentos na conta-corrente
a título de despesas/gastos de campanha, sem a devida identificação do nome ou CPF dos fornecedores que, somados, perfazem o total de
R$ 149.380,00. O registro destas despesas está em manifesta desconformidade com o que dispõe o art. 32 da Resolução 23.463/2015:
Art. 32. Os gastos eleitorais de natureza financeira só podem ser efetuados por meio de cheque nominal ou transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvadas as despesas de pequeno valor previstas no art. 33 e o disposto no § 4º do art. 7º.
Com relação a este ponto, informou o candidato tratar-se de inconsistência formal, pois o cruzamento de dados entre a conta-corrente e os
recibos e comprovantes de pagamentos permitiriam a identificação do credor. Ressalte-se que há uma Resolução específica a regular as
Prestações de Contas relativas às Eleições Municipais 2016, Resolução TSE 23.463/2015, cuja finalidade é nortear os procedimentos da
Prestação de Contas e determinar o que deve ou não ser feito. Conforme art. 32 da Resolução, acima transcrito, os gastos eleitorais de
natureza financeira só podem ser efetuados por meio de cheque nominal ou transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário. Seria tratado como inconsistência meramente formal se, ao menos, estivesse especificada a identificação nominal. Entretanto,
conforme já relatado, não há a identificação do CPF, CNPJ ou nome do fornecedor dos serviços. Considera-se, assim, não sanada a
irregularidade.
DAS DOAÇÕES COM SITUAÇÃO FISCAL INCONSISTENTE
Validação de doadores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à regularidade da situação fiscal dos doadores.
Após confrontar as informações relacionadas à identificação dos doadores constantes da prestação de contas com a base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram detectadas as seguintes inconsistências quanto à sua situação fiscal, configurando a hipótese
prevista no art. 26 da Resolução TSE nº 23.463/2015:
DOAÇÕES COM SITUAÇÃO FISCAL INCONSISTENTE
DATA
CPF/CNPJ
DOADOR
VALOR (R$)¹
%²
INCONSISTÊNCIA
30/08/2016 003.315.250-03
CHRISTIAN BONILHA
1.000,00
0,51 Pendente de Regularização
31/08/2016 003.315.250-03
CHRISTIAN BONILHA
1.000,00
0,51 Pendente de Regularização
12/09/2016 003.315.250-03
CHRISTIAN BONILHA
1.000,00
0,51 Pendente de Regularização
19/09/2016 514.621.760-20
GILMAR BRUM CARABAJAL
1.000,00
0,51 Pendente de Regularização
21/09/2016 514.621.760-20
GILMAR BRUM CARABAJAL
1.000,00
0,51 Pendente de Regularização
23/09/2016 514.621.760-20
GILMAR BRUM CARABAJAL
1.000,00
0,51 Pendente de Regularização
03/10/2016 514.621.760-20
GILMAR BRUM CARABAJAL
1.000,00
0,51 Pendente de Regularização
04/10/2016 514.621.760-20
GILMAR BRUM CARABAJAL
1.000,00
0,51 Pendente de Regularização
11/10/2016 514.621.760-20
GILMAR BRUM CARABAJAL
1.000,00
0,51 Pendente de Regularização
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¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
Manifestou-se o candidato, por meio de seu procurador devidamente constituído, às fls. 1370 verso. A inconsistência apontada pelo Sistema
de Prestação de Contas é baseada no cruzamento de dados entre os sistemas da Justiça Eleitoral e a base de dados da Receita Federal,
gerando a identificação de doações efetivadas por doadores com situação fiscal ou cadastral irregular perante o segundo órgão. Diligenciado
junto ao prestador de contas para que esclarecesse ou retificasse a informação, este solicitou informações relativas às declarações de IRPF
aos doadores, porém, não obteve retorno. Alega o procurador do candidato a exiguidade do prazo concedido. Tratam-se, entretanto, de prazos
específicos da legislação eleitoral, previstos na Resolução que norteia o processo de prestação de contas relativas às Eleições 2016,
aplicáveis a todos os candidatos ao cargo de prefeito e vereador.
Não esclarecida a situação dos doadores de campanha, tendo sido mantida a inconsistência apontada, considera-se não sanada, portanto.
Trata-se de inconsistência grave, geradora de potencial desaprovação, que denota a ausência de confiabilidade das contas prestadas, uma
vez que submetidas a outros elementos de controle, hábeis a confirmar as informações emitidas, resultaram na impossibilidade de atestar sua
fidedignidade e a real origem dos recursos declarados.
Validação de fornecedores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto a divergências em relação à base de dados
Foram detectadas divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as quais devem ser esclarecidas:
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR CONSTANTE DA
FORNECEDOR CONSTANTE DA
VALOR
%2
28/09/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS
017.396.650-07 GUILHERME DA SILVA

BASE DE DADOS DA RFB
GUILHERME MONTANHA

01/10/2016
01/10/2016

021.009.250-59 JULIANO DOS SANTOS MAYER
042.944.310-24 RICARDO DOBLER DOS SANTOS

FERREIRA
JULIANO MAYER DOS SANTOS
RICARDO AUGUSTO DOS

TOTAL(R$)1
90,00 0,04
219,98 0,10
307,98 0,14

SANTOS DOBLER
31/08/2016
080.080.970-00 AIRTON IBARRA FERREIRA
190,64 0,09
Devidamente intimado a esclarecer a irregularidade detectada pelo sistema, alegou o candidato a impossibilidade de averiguação quando da
elaboração da prestação de contas, haja vista não possuir elementos para confronto. Verificadas as divergências e levando em consideração
que não se tratam de erros de digitação, mas de total omissão ou inversão de sobrenomes, manifestou-se a unidade técnica pela persistência
da irregularidade, de caráter grave, revelando a ausência de confiabilidade nas contas prestadas, geradora da desaprovação das contas de
campanha.
DA INTEGRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE EXTERNO ADICIONAIS PARA AFERIÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DE
CAMPANHA ELEITORAL E EFETIVA APLICAÇÃO DOS GASTOS ELEITORAIS
Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados MACIÇA/CNIS/RAIS, foi identificado o recebimento DIRETO de
doação realizada por pessoa física, cuja renda formal conhecida é incompatível com a doação realizada, o que pode indicar ausência de
capacidade econômica para realizar a doação:
DOAÇÕES REALIZADAS COM INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA
CPF
DOADOR
Nº. DO RECIBO
VALOR
VALOR TOTAL
535.823.810-72
FREYA FUHRMANN SCHNEIDER
000451189516RS00
1.000,00
4.000,00
535.823.810-72

FREYA FUHRMANN SCHNEIDER

0131E
000451189516RS00

1.000,00

4.000,00

535.823.810-72

FREYA FUHRMANN SCHNEIDER

0131E
000451189516RS00

1.000,00

4.000,00

535.823.810-72

FREYA FUHRMANN SCHNEIDER

0117E
000451189516RS00

1.000,00

4.000,00

535.823.810-72

FREYA FUHRMANN SCHNEIDER

0117E
000451189516RS00

1.000,00

4.000,00

535.823.810-72

FREYA FUHRMANN SCHNEIDER

0106E
000451189516RS00

1.000,00

4.000,00

FREYA FUHRMANN SCHNEIDER

0106E
000451189516RS00

1.000,00

4.000,00

FREYA FUHRMANN SCHNEIDER

0085E
000451189516RS00

1.000,00

4.000,00

MARIA S B GONZALEZ

0085E
000451189516RS00

5.000,00

11.500,00

451.233.900-06

MARIA S B GONZALEZ

0095E
000451189516RS00

5.000,00

11.500,00

354.893.590-72

ROGERIO EVANDRO

0095E
000451189516RS00

500,00

1.000,00

354.893.590-72

ROGERIO EVANDRO

0150E
000451189516RS00

500,00

1.000,00

535.823.810-72
535.823.810-72
451.233.900-06

0084E
Com relação às doações efetivadas por Freya Fuhrmann Scnheider e Rogério Evandro Wolff, o prestador de contas juntou documentação
comprobatória da capacidade financeira destas pessoas físicas para doar para a campanha eleitoral (documentos de fls. 31-45). No entanto,
com relação à doadora Maria Gonzalez não foi possível aferir da sua condição financeira em realizar a referida doação, pois o documento de
fls. 46 é tão somente um comprovante de depósito na conta eleitoral do candidato. Diligenciado junto ao prestador de contas para que
esclarecesse a origem dos recursos doados pela doadora MARIA S B GONZALEZ, informa o candidato que solicitou informações relativas à
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Declaração do Imposto de Renda da pessoa física em questão, mas que no curto prazo de 3 (três) dias, não obteve retorno. Não atendida a
solicitação, considera-se mantida a irregularidade, independentemente da exiguidade do prazo concedido pela Justiça Eleitoral, prazo este,
conforme já especificado, extensivo e comum a todos os prestadores de contas, de acordo com o preceituado pela Resolução 23.463/2015.
Trata-se, assim, de inconsistência de caráter grave, apta a possibilitar o recebimento de doação efetuada por doador que possa não deter a
capacidade econômica para efetivá-la, desconhecendo-se a real origem dos recursos e sujeitando o prestador de contas à devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
DAS DOAÇÕES EFETIVADAS POR DOADORES QUE INTEGRAM QUADRO DE EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO RECEBEDORA DE
RECURSOS PÚBLICOS
Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados SICONV, SIAFI, OSCIP, RAIS e CAGED, foi identificado o
recebimento DIRETO de doações realizadas por pessoas físicas que integram o quadro societário, diretoria ou sejam responsáveis por
empresas e organizações recebedoras de recursos públicos, o que pode indicar o ingresso de recursos públicos indiretamente nas campanhas
eleitorais:
DOAÇÕES POR DOADORES QUE INTEGRAM QUADRO DE EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO RECEBEDORA DE RECURSOS
PÚBLICOS
CPF
DOADOR
Nº. DO RECIBO
VALOR
CNPJ DA
NOME DA
TIPO RELAÇÃO DO
ORGANIZAÇÃO
ORGANIZAÇÃO
DOADOR COM A
ORGANIZAÇÃO

610.034.170-00 THELMO EGIDIO 000451189516RS00 1.000,00 09.099.735/0001-99 CARGNELUTTI
CARNELUTTI
0004E
COMERCIO DE GAS
LTDA
610.034.170-00 THELMO EGIDIO 000451189516RS00 1.000,00 09.099.735/0001-99 CARGNELUTTI
CARNELUTTI
0014E
COMERCIO DE GAS
LTDA
610.034.170-00 THELMO EGIDIO 000451189516RS00 1.000,00 09.099.735/0001-99 CARGNELUTTI
CARNELUTTI
0020E
COMERCIO DE GAS
LTDA
610.034.170-00 THELMO EGIDIO 000451189516RS00 1.000,00 09.099.735/0001-99 CARGNELUTTI
CARNELUTTI
0025E
COMERCIO DE GAS
LTDA
610.034.170-00 THELMO EGIDIO 000451189516RS00 1.000,00 09.099.735/0001-99 CARGNELUTTI
CARNELUTTI
0032E
COMERCIO DE GAS
LTDA
610.034.170-00 THELMO EGIDIO 000451189516RS00 1.000,00 06.909.991/0001-06 LUTTI VEICULOS LTDA
CARNELUTTI
0004E

610.034.170-00 THELMO EGIDIO 000451189516RS00 1.000,00 06.909.991/0001-06 LUTTI VEICULOS LTDA
CARNELUTTI
0014E

610.034.170-00 THELMO EGIDIO 000451189516RS00 1.000,00 06.909.991/0001-06 LUTTI VEICULOS LTDA
CARNELUTTI
0020E

610.034.170-00 THELMO EGIDIO 000451189516RS00 1.000,00 06.909.991/0001-06 LUTTI VEICULOS LTDA
CARNELUTTI
0025E

610.034.170-00 THELMO EGIDIO 000451189516RS00 1.000,00 06.909.991/0001-06 LUTTI VEICULOS LTDA
CARNELUTTI
0032E

212.391.000-78 JOSE ADIR
MULLER

212.391.000-78 JOSE ADIR
MULLER

212.391.000-78 JOSE ADIR
MULLER

RESPONSAVEL,
SOCIO/DIRIGENTE
REPRESENTANTE
LEGAL
RESPONSAVEL,
SOCIO/DIRIGENTE
REPRESENTANTE
LEGAL
RESPONSAVEL,
SOCIO/DIRIGENTE
REPRESENTANTE
LEGAL
RESPONSAVEL,
SOCIO/DIRIGENTE
REPRESENTANTE
LEGAL
RESPONSAVEL,
SOCIO/DIRIGENTERE
PRESENTANTE LEGAL
RESPONSAVEL,
SOCIO/DIRIGENTE
REPRESENTANTE
LEGAL
RESPONSAVEL,
SOCIO/DIRIGENTE
REPRESENTANTE
LEGAL
RESPONSAVEL,
SOCIO/DIRIGENTE
REPRESENTANTE
LEGAL
RESPONSAVEL,
SOCIO/DIRIGENTE
REPRESENTANTE
LEGAL
RESPONSAVEL,
SOCIO/DIRIGENTE
REPRESENTANTE
LEGAL
SOCIO/DIRIGENTE

000451189516RS00 1.000,00 72.173.180/0001-14 UNIMED
0120E
URUGUAIANA/RS –
COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A SAUDE
LTDA
000451189516RS00 1.000,00 72.173.180/0001-14 UNIMED
SOCIO/DIRIGENTE
0121E
URUGUAIANA/RS –
COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A SAUDE
LTDA
000451189516RS00 1.000,00 72.173.180/0001-14 UNIMED
SOCIO/DIRIGENTE
0122E
URUGUAIANA/RS –
COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A SAUDE
LTDA
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071.921.930-20 DELCIO EURICO 000451189516RS00 1.000,00 89.976.179/0001-20 DISTRIBUIDORA DE
RESPONSAVEL,
BORTOLAZZO
0003E
BEBIDAS BORTOLAZZO SOCIO/DIRIGENTE
LTDA
071.921.930-20 DELCIO EURICO 000451189516RS00 1.000,00 89.976.179/0001-20 DISTRIBUIDORA DE
RESPONSAVEL,
BORTOLAZZO
0007E
BEBIDAS BORTOLAZZO SOCIO/DIRIGENTE
LTDA
071.921.930-20 DELCIO EURICO 000451189516RS00 1.000,00 89.976.179/0001-20 DISTRIBUIDORA DE
RESPONSAVEL,
BORTOLAZZO
0015E
BEBIDAS BORTOLAZZO SOCIO/DIRIGENTE
LTDA
O Ministério Público Federal, por meio do Relatório de Conhecimento N. 147851/2016, deu conta da existência de irregularidades no
financiamento da campanha eleitoral do candidato Luiz Augusto Fuhrmann Schneider nas Eleições Municipais 2016. Houve a identificação das
seguintes ocorrências:
Identificação de empresas e organizações recebedoras de recursos públicos cujas pessoas físicas (sócios, diretores, responsáveis) são
doadores de campanha:
JOSE ADIR MULLER era, à época, sócio dirigente da Empresa UNIMED URUGUAIANA/RS, entidade recebedora da soma de valores de R$
780.869,75 da Administração Pública. Realizou a doação de R$ 3.000,00 para a campanha eleitoral.
DELCIO EURICO BORTOLAZZO era, à época, sócio dirigente da Empresa DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BORTOLAZZO LTDA, entidade
recebedora de recursos provenientes da Administração Pública. Realizou a doação de R$ 3.000,00 para a campanha eleitoral.
THELMO EGIDIO CARNELUTTI era, à época, representante legal da Empresa LUTTI VEICULOS LTDA e CARGNELUTTI COMERCIO DE
GAS LTDA, entidades recebedoras de recursos provenientes da Administração Pública. Realizou a doação de R$ 5.000,00 para a campanha
eleitoral.
Concedida oportunidade de manifestação ao candidato para que pudesse esclarecer a irregularidade apontada, este não abordou o
supracitado item. Trata-se da existência de indícios de doação empresarial indireta, se caracterizada a doação indireta de pessoa jurídica,
fonte de recursos vedada pela legislação eleitoral, sendo indispensável a prestação de esclarecimentos por parte do prestador de contas.
Considera-se, portanto, não sanada a presente inconsistência.
DAS DOAÇÕES REALIZADAS POR EMPREGADOS DE EMPRESA PARA O PRESTADOR DE CONTAS EM EXAME
Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da RAIS e CAGED, foi identificado o recebimento DIRETO de
doações realizadas por funcionários de uma mesma empresa para o prestador de contas em exame, o que pode indicar doação empresarial
indireta.
Instado a se manifestar acerca deste item, o prestador de contas informou que seria examinado após a manifestação do Juízo, haja vista
tratar-se de questão que aborda a interpretação jurídica acerca das fontes vedadas. Ocorre que, em sede de prestação de contas, toda a
análise do cumprimento do disposto nas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, pelos candidatos e partidos políticos, é realizado
previamente pelas unidades técnicas de exame. A solicitação de esclarecimentos e diligências é determinada por este Juízo, acostada aos
autos pelos prestadores de contas, analisada pela unidade técnica, que assume um posicionamento e o apresenta ao Juízo. Ressalte-se que
nova possibilidade de manifestação ao prestador de contas dar-se-á, em atendimento ao trâmite padrão das prestações de contas eleitorais,
apenas em caráter recursal.
Conforme tabela presente no Exame Preliminar das contas (fls. 1338 verso – 1354) há indícios de doação empresarial indireta, haja vista o
excessivo número de doações realizadas por pessoas físicas que integram o quadro de funcionários de uma mesma empresa, o que pode
caracterizar doação indireta realizada por Pessoa Jurídica, fonte vedada na Legislação Eleitoral. Todos os doadores listados são empregados
do Município de Uruguaiana (CNPJ 88.131.164/0001-07), com cargos diversos: Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a
quarta série), Dirigente do serviço público municipal, Secretário – executivo, Fiscal de tributos municipal. A significativa maioria das doações foi
no valor de R$ 1.000,00, conforme se observa na tabela.
Assim, considerando a não manifestação do prestador de contas especificamente acerca deste item, considera-se não sanada a irregularidade,
de cunho grave, haja vista a possibilidade de implicação nas consequências relativas ao recebimento de recursos de fontes vedadas.
Ressalte-se que tais implicações foram previamente abordadas no processo de Prestação de Contas de Exercício Financeiro de 2016 PSDB –
PC 44-58.2017.6.21.0057, sendo aplicadas ao partido político em questão as consequências referentes ao recebimento de receitas
provenientes de fontes vedadas pela Legislação Eleitoral.
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO CANDIDATO
As contas foram apresentadas com movimentação financeira. O candidato apresenta um total de receitas de R$ 195.507,00, sendo receitas
estimáveis em dinheiro no valor de R$ 507,00 (recursos de partido político – publicidade por material impresso), e receitas financeiras no valor
de R$ 195.000,00, provenientes do patrimônio do candidato (recursos próprios – R$ 14.000,00) e doações de pessoas físicas (R$ 181.000,00).
Com relação às despesas, o total de gastos declarados na campanha, em conformidade com o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, foi
de R$ 194.384,89 – Demonstrativo de Despesas Efetuadas e Pagas. Ao visualizar os extratos bancários enviados pela Instituição Financeira,
registrou-se uma discrepância: total de gastos no montante de R$ 204.440,00. Não houve constituição de Fundo de Caixa.
Às fls. 1371 dos autos, pugnou o candidato pela juntada posterior de documentação comprobatória do alegado, em atenção aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se, em conformidade com o que já foi elucidado, que a oportunidade de manifestação foi concedida
nos estritos termos da Resolução TSE 23.463/2015, após a expedição do Exame Preliminar, cabendo ao prestador de contas apresentá-los
oportunamente em sede recursal.
Assim, considerando o rol de irregularidades apontadas e a ausência de esclarecimentos por parte do candidato no tocante a itens
fundamentais à consistência e confiabilidade das contas prestadas, cabível a sua desaprovação, de acordo com art. 60, incisos II e IV e art. 68,
III da Resolução TSE 23.463/2015.
O Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pelo acolhimento integral da análise técnica realizada pelo Cartório Eleitoral, no sentido de
proceder ao julgamento das contas como desaprovadas, com fulcro no art. 68, inc. III da Resolução do TSE 23.463/2015.
DISPOSITIVO
Isso posto, considerando as irregularidades elencadas e a ausência de esclarecimentos por parte dos candidatos, julgo DESAPROVADAS as
contas de LUIZ AUGUSTO FUHRMANN SCHNEIDER e LUCIANE DA CUNHA LOPES, do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA – do Município de URUGUAIANA, relativas às eleições municipais de 2016, ante os fundamentos declinados, de acordo com o
art. 68, III, da Resolução TSE n.º 23.463/2015. Determino, ainda, o recolhimento da quantia de R$ 5.000,00, obtidos de fontes não
identificadas, além do recolhimento da quantia de R$ 2.000,00 recebida em desacordo com o determinado na Resolução TSE 23.463/2015, ao
Tesouro Nacional. Tal recolhimento deve ser realizado por GRU a ser impressa no sítio eletrônico do TSE, no prazo de até 5 (cinco) dias após
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a intimação do candidato nos exatos termos do art. 12 da Resolução 298/2017 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, sob pena
de encaminhamento de informações à representação da Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.
Conforme art. 26, §3º, incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da sentença, em não havendo o recolhimento, intimem-se os candidatos, nos termos do art. 12 da Resolução
298/2017 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor devido no
prazo de 5 (cinco) dias, ou requeiram seu parcelamento. Transcorrido o referido prazo sem recolhimento, remetam-se os autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para encaminhamento à Advocacia-Geral da União, para que promova as medidas cabíveis.
Proceda-se ao registro no SICO e ao registro oportuno de ASE 230, Motivo 3, no cadastro de eleitoral dos candidatos e arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 30 de agosto de 2018
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ª ZE

63ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2018 - 63 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-23.2018.6.21.0063
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Pedido de Aprovação de Contas
PROCEDÊNCIA: Bom Jesus
JUÍZA ELEITORAL: UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ADRIANA VIEIRA VARELLA-OAB 57240 E LUIZ EVERTON
MOOJEN FERREIRA-OAB 67995)
RESPONSÁVEL(S) : MICHELE SOARES DE CASTILHOS, VAGNER BIAZUS, JOSÉ PAULO DE ALMEIDA E RECÍLIA FERREIRA MADEIRA
(ADV(S) ADRIANA VIEIRA VARELLA-OAB 57240 E LUIZ EVERTON MOOJEN FERREIRA-OAB 67995)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB de Bom Jesus/RS.
O Exame da Prestação de Contas e Parecer Conclusivo (fl. 38) recomendou a aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral, por seu
agente, opinou no mesmo sentido (fl. 40).
Pelo exposto, julgo, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas referentes ao exercício 2017 do partido supracitado, com
fundamento no art. 45, inciso VIII, letra "a" da Resolução n° 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se.
Bom Jesus, 12 de setembro de 2018
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
Juíza Eleitoral da 063ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2018 - 63 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-81.2018.6.21.0063
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Pedido de Aprovação de Contas
PROCEDÊNCIA: Jaquirana
JUÍZA ELEITORAL: UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) (ADV(S) DIOGO GRAZZIOTIN DUTRA-OAB 69201)
RESPONSÁVEL(S) : EVILÁSIO PEREIRA DOS SANTOS E ISMAEL ANDRIGO WEBER KORALESKI
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, de Jaquirana/RS.
O Exame da Prestação de Contas e Parecer Conclusivo (fl. 08) recomendou a aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral, por seu
agente, opinou no mesmo sentido (fl.09).
Pelo exposto, julgo, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas referentes ao exercício 2017 do partido supracitado, com
fundamento no art. 45, inciso VIII, letra "a" da Resolução n° 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se.
Bom Jesus, 12 de setembro de 2018
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
Juíza Eleitoral da 063ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2018 - 63 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-95.2018.6.21.0063
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Aprovação de Contas
PROCEDÊNCIA: Jaquirana
JUÍZA ELEITORAL: UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
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PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) (ADV(S) JULIANA BOEIRA GRAZZIOTIN-OAB 99517 E JULIANO ALMEIDA
GRAZZIOTIN-OAB 28580)
RESPONSÁVEL(S) : ISAIAS CASTILHOS PEREIRA E CLEOMAR DOS SANTOS FREITAS (ADV(S) JULIANA BOEIRA GRAZZIOTIN-OAB
99517 E JULIANO ALMEIDA GRAZZIOTIN-OAB 28580)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, de Jaquirana/RS.
O Exame da Prestação de Contas e Parecer Conclusivo (fl. 17) recomendou a aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral, por seu
agente, opinou no mesmo sentido (fl.19).
Pelo exposto, julgo, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas referentes ao exercício 2017 do partido supracitado, com
fundamento no art. 45, inciso VIII, letra "a" da Resolução n° 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se.
Bom Jesus, 12 de setembro de 2018
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
Juíza Eleitoral da 063ª ZE

64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 56/2018 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-63.2018.6.21.0064
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Pinhal
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO CITOLIN E IVAN ALEXANDRE (ADV(S) PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS, do Município de Pinhal/RS.
Promovida a notificação do Diretório Estadual, ante a não-vigência do Diretório Municipal do PPS de Pinhal/RS, para os fins do art. 28, §5º, da
Resolução TSE 23.546/2017, decorreu o prazo legal sem manifestação, razão pela qual decretou-se a revelia do órgão partidário (fl. 21).
Publicado o Edital nº 71/2018, visando a conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorrendo
o prazo legal, sem impugnação (fl. 25).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 26-29).
A Unidade Técnica (fl. 30) e o Ministério Público (fl. 31) manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
É o breve relato.
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2017, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 03, devidamente assinada pelos responsáveis pelo
Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada.
A Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação de
recursos, opinando pela aprovação das contas.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos como prestadas e APROVADAS as contas de
2017 do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, do Município de Pinhal/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Rodeio Bonito, 12 de setembro de 2018
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE

65ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 37/2018 - 65ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora Simone Ribeiro Chalela, Juíza Eleitoral desta 65ª Zona, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos
nº 045766/2018, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental conforme processo nº 1219/2015 do Sistema de Processo
Administrativo Eletrônico do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste
Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o posto de atendimento da 65ª Zona Eleitoral
eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Canela, 05 de setembro de 2018.
Simone Ribeiro Chalela - Juíza Eleitoral da 65ª Zona
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71ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 017/2018
PRAZO: 20 (vinte) dias
A Doutora Cíntia Teresinha Burhalde Mua, Juíza Eleitoral da 71ª Zona de Gravataí-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 Angelino Loranzi, n. 253,
sala 2, bairro Salgado Filho em Gravataí/RS, ficam os eleitores/candidatos e Direções Municipais/Comissões Executivas dos partidos abaixo
nominados NOTIFICADOS a encaminharem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a prestação de contas referentes às Eleições 2016, sob
pena de serem as referidas contas julgadas “não prestadas”, acarretando na aplicação do disposto no inciso IV do art. 30 da Lei nº 9.504/1997
e da aplicação do disposto no art. 347 do Código Eleitoral.
Candidato(a)
Número do Título de Eleitor
ALINE DO NASCIMENTO NAGERA
101332540485
BEATRIZ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
060580300450
CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA
073500010418
CLEONE JARDEL DE MATTOS SELFSTROM
086828380400
ELIAS LUIZ DA SILVA
072140330400
JOSÉ CARLOS TRESCASTRO ROGRIGUES
022996290400
LUIS FILIPE MOTTA JUSTO
077154610442
MANOEL OSNI BORBA CARDOSO
001085650442
NYAYA SILVA D'ÁVILA
076890210400
PAULO ROBERTO SCHULER
050296260442
PEDRO LUIZ BASSANI
038708180434
VILMARQUEX FERREIRA SOARES
066032790426
Direção Municipal/Comissão Executiva
Sigla
Partido Humanista da Solidariedade
PHS
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PMDB
Partido da Mobilização Nacional
PMN
Partido Comunista do Brasil
PCdoB
Partido Popular Socialista
PPS
Partido Trabalhista Cristão
PTC
PRAZO: 20 (vinte) dias
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.
Gravataí-RS, 03 de setembro de 2018.
Eu, Patrícia Helena Silva Prates, Chefe de Cartório da 71ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Cíntia Teresinha Burhalde Mua,
Juiz Eleitoral.

76ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2018 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-97.2016.6.21.0076
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUÍZA ELEITORAL: JOSELINE MIRELE PINSON DE VARGAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30.042)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO ADOLFO RITTER E ANTÔNIO CARLOS LUCAS (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30042), LINO
AUGUSTO DE NEGRI (ADV(S) LIZIANE BRUNNER-OAB 77622), JUAREZ VALDIR KAISER
Vistos, etc.
Ciente do retorno.
Intime-se o órgão partidário para que compareça ao Cartório Eleitoral e proceda a retirada dos Livros Diário e Razão no prazo de 05 (cinco)
dias.
Decorrido o prazo, arquive-se os autos.
Dil. Legais.
Novo Hamburgo, 12 de setembro de 2018
JOSELINE MIRELE PINSON DE VARGAS
Juíza Eleitoral da 076ª ZE
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84ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2018 - 84 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-49.2017.6.21.0084
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTEMPESTIVA - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
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, 13 de setembro de 2018
DANIEL DE SOUZA FLEURY
Juiz Eleitoral da 084ª ZE

86ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2018 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-44.2018.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Tiradentes do Sul
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER WERLE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) GILBERTO FERNANDO SCAPINI-OAB 28440)
RESPONSÁVEL(S) : JORDANA DIEL TRAESEL -PRESIDENTE. E ALCEU DIEL - TESOUREIRO (ADV(S) GILBERTO FERNANDO SCAPINIOAB 28440)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do município de Tiradentes do
Sul, referente ao exercício financeiro de 2017, conforme documentos de fls. 02/36.
As contas foram apresentadas tempestivamente.
O balanço patrimonial e a demonstração de resultado foram publicados por Edital no DEJERS (fl. 40)
Foi dado vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral (fl. 38 e 39).
Certificada a ausência de impugnações (fl. 40).
Efetuado Exame Preliminar (fl. 41), apresentada complementação aos documentos pela agremiação partidária (fls. 44-48), foi emitido Relatório
de Exame das Contas (fl. 49/51).
Intimado o Partido para manifestar-se acerca do Relatório, permaneceu silente. (fls. 53 e 53v), sobreveio Parecer Conclusivo pela
desaprovação das contas apresentadas (fls. 54/57).
Na mesma linha o Órgão Ministerial, em seu parecer, opinou pela desaprovação das contas (fl. 58/59).
O Partido devidamente intimado não apresentou alegações finais (fls. 60/60v).
O Ministério Público Eleitoral, em alegações finais, reiterou o parecer anterior (fl. 62/63).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2017 - apresentada pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB do município de Tiradentes do Sul/RS.
A apresentação das contas é tempestiva (fl. 02).
Foi publicado o edital de prestação de contas, dando publicidade à apresentação das contas, e não houve impugnações (fl. 51).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a doação de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de
Ariberto Hintz de fonte vedada, concluindo pela desaprovação das mesmas (fls. 76 e v.).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam desaprovadas as contas prestadas (fl. 78 e v.).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO
II – FUNDAMENTAÇÃO
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. 23.464/2015.
Lei n. 9.096/1995 (com alterações da Lei n. 13.165/2015).
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas é tempestiva e foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 29 da Resolução TSE n.
23.464/2015. Os demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando suas peças devidamente assinadas.
No parecer conclusivo (fl. 54/57), o examinador designado apontou a doação de R$ 300,00 (trezentos reais) por Jordana Diel Traesel,
Secretária Municipal de Administração do Município de Tiradentes do Sul/RS, fonte vedada, manifestando-se pela desaprovação das contas,
destaco os itens:
Art. 31
É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em
dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário,
ressalvados os filiados a partido político.
RE 19-65.2015.6.21.0073: " O Tribunal assente a aplicação da Lei n. 13.488/17 somente para o exercício financeiro de 2018 e anos
posteriores, a fim de que as contas do ano de 2017 dos partidos políticos não sejam julgadas com base em redações diferentes do art. 31 da
Lei n. 9.096/95."
III - DISPOSITIVO
Isto posto, acolho o parecer do MPE e JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira PSDB do município de Tiradentes do Sul/RS, relativas ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, III da Res. TSE 23.464/2015. Determino
também a devolução do valor recebido indevidamente ao Tesouro Nacional na forma do art. 14 § 1º da Resolução TSE 23.464/2015, acrescido
de multa no valor de 5%, consoante disposto no art. 49, caput da referida Resolução.
Com o trânsito em julgado, deverá o partido, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), devidamente
atualizado pelo IGP-M desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao Tesouro Nacional, mediante Guia de
Recolhimento da União (GRU), juntando o comprovante aos autos, conforme art. 14, §1º, da Res. TSE n. 23.464/2015.
Intimem-se os Diretórios Estadual e Nacional para que deixem de repassar as cotas do Fundo Partidário pelo período de 03 meses.
Transcorrido o prazo de 15 dias sem que tenha sido comprovado o recolhimento dos valores devidos, certifique-se e encaminhe-se os autos à
Secretaria Judiciária do TRE-RS para que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, nos termos do art. 61 da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Três Passos, 12 de setembro de 2018
SUCILENE ENGLER WERLE
Juíza Eleitoral da 086ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2018 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-66.2018.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Esperança do Sul
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER WERLE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE ESPERANÇA DO SUL (ADV(S) MARCELO CARDOSO TRINDADEOAB 19512)
RESPONSÁVEL(S) : ADELAR JOAQUIN CHECHI E SILDO SCHUCH (ADV(S) MARCELO CARDOSO TRINDADE-OAB 19512)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2017 - apresentada pelo Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
– MDB – de Esperança do Sul/RS.
A apresentação das contas é tempestiva (fl. 02).
Foi publicado o Edital dando publicidade da apresentação das contas, e não houve impugnações (fl. 55).
Realizado o Exame da Prestação de contas pela unidade técnica (fls. 56/57) foi constatada falha grave, qual seja, recebimento de recursos
sem identificação do CPF do doador ou contribuinte. Intimado o partido para apresentar manifestação, disse que “não é de costume informar o
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número do CPF” (fl. 63). Em parecer conclusivo a examinadora manifestou-se pela desaprovação das contas com fulcro no inciso III, alínea “a”,
do art. 46 c/c artigos 7º e 13, todos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas face ao parecer conclusivo (fl.68 e v.).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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. 23.464/2015.
Registra-se também que, nos termos do art. 65, § 3º, inciso III, da Res. TSE n. 23.546/2017, "as prestações de contas relativas aos exercícios
de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE n. 23.464, de 17 de dezembro de 2015". Por
outro lado, seu processamento deveria seguir o rito previsto na Res. TSE n. 23.546/2017 .
Art. 34 da Lei n. 9.096/1995 (com alterações da Lei n. 13.165/2015):
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas é tempestiva e foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 29 da Resolução TSE n.
23.464/2015. Os demonstrativos apresentados retratam a movimentação a financeira do partido, estando suas peças devidamente assinadas.
No parecer conclusivo (fl. 64/65), a examinadora designada apontou a doação de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), recursos considerados
de origem não identificada, recebidos por meio de operações bancárias, dissonante do disposto nos artigos 7º e 13, ambos da Resolução TSE
nº 23.464/2015, manifestando-se pela desaprovação das contas.
Nesse sentido, também:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente
são imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade
de confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória quanto à
licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores.
Impossibilidade de identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período,
justificando a aplicação da penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos
parâmetros fixados no § 3º do art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo
Partidário pelo prazo de quatro meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de
04/07/2018, Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data
06/07/2018, Página 5). Grifei.
Nesse sentido, e na linha do parecer do Ministério Público Eleitoral, entendo que os referidos recursos recebidos pela agremiação partidária no
exercício de 2017, no valor de R$ 520,00, enquadram-se como de origem não identificada, dissonante do disposto nos artigos 7º e 13, ambos
da Resolução TSE nº 23.464/2015. Portanto, as contas devem ser desaprovadas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer do MPE e JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS apresentadas pelo Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – MDB – de Esperança do Sul/RS, relativas ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, III, a, da Res. TSE 23.464/2015, pelo
que determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses.
Considerando que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário, bem como o valor da irregularidade detectada, em vista da realidade
local, (art. 49, § 2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.464/2015), aplico multa de 10% (dez) sobre o valor da importância apontada como irregular.
Determino, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do trânsito em julgado, do valor de R$ 520,00
(quinhentos e vinte reais) montante recebido indevidamente, acrescido da multa imposta, devidamente calculado como base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública desde o recebimento dos valores até a data do efetivo recolhimento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.464/15, art. 60, I, “b”, e III, “b”).
Comuniquem-se os Diretórios Estadual e Nacional para que suspendam eventual repasse de cotas do Fundo Partidário.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, sendo o Ministério Público, pessoalmente.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Três Passos, 12 de setembro de 2018
SUCILENE ENGLER WERLE
Juíza Eleitoral da 086ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 247/2018 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-31.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PROCEDÊNCIA: Palmitinho
JUIZ ELEITORAL: ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
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PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB (ADV(S) JONATHAN CARVALHO-OAB 67433 E WALDRIANO GEMELLIOAB 54025)
RESPONSÁVEL(S) : DEONIR SARMENTO E TOBIAS PANOSSO (ADV(S) JONATHAN CARVALHO-OAB 67433 E WALDRIANO GEMELLIOAB 54025), BENHUR DAILOR BARTH E ANTONIO JOSE DE CEZARO (ADV(S) WALDRIANO GEMELLI-OAB 54025)
Visto.
I - RELATÓRIO
Trata-se o presente de declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – MDB, do município de Palmitinho, relativa ao exercício financeiro de 2017.
Publicado edital (fl.19), transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (fl. 21v).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a existência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como a
ausência de emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 29).
Em parecer conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 30).
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, opinou nesse mesmo sentido (fl. 31).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95 disciplina: “Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no
prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, de forma que as contas podem ser consideradas prestadas e aprovadas, apenas com a ressalva da intempestividade.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias, exercício de 2017, do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –
MDB, do município de Palmitinho, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/15
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 11 de setembro de 2018
ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 248/2018 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-26.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Palmitinho
JUIZ ELEITORAL: ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) ZAURI ANTONIO BOTTAN JUNIOR-OAB 66687)
RESPONSÁVEL(S) : VOLTERES PEREIRA E ABILIO MARTINS (ADV(S) ZAURI ANTONIO BOTTAN JUNIOR-OAB 66687)
Visto.
I - RELATÓRIO
Trata-se o presente de declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO –
PTB, do município de Palmitinho, relativa ao exercício financeiro de 2017.
Publicado edital (fl.18), transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (fl. 21v).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a existência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como a
ausência de emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 25).
Em parecer conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 26).
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, opinou nesse mesmo sentido (fl. 27).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95 disciplina: “Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no
prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, de forma que as contas podem ser consideradas prestadas e aprovadas, apenas com a ressalva da intempestividade.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias, exercício de 2017, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB,
do município de Palmitinho, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/15
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 11 de setembro de 2018
ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 249/2018 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-19.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Taquaruçu do Sul
JUIZ ELEITORAL: ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) MARILIA DALLA LANA-OAB 90616)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR ANTONIO ZANCAN E FLAVIO JOSE ALBARELLO (ADV(S) MARILIA DALLA LANA-OAB 90616)
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Visto.
I - RELATÓRIO
Trata-se o presente de declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO– PSB,
do município de Taquaruçu do Sul, relativa ao exercício financeiro de 2017.
Publicado edital (fl.12), transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (fl. 15).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a existência de extratos bancários emitidos em nome da agremiação partidária,
bem como o não recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário (fls. 19).
Em parecer conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fl.20)
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, opinou nesse mesmo sentido (fl. 21).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95 disciplina: “Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no
prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, julgo APROVADAS as contas partidárias, exercício de 2017, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO– PSB, do município de
Taquaruçu do Sul, julgando-as regulares, com fundamento no art. art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 11 de setembro de 2018
ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 250/2018 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-43.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Palmitinho
JUIZ ELEITORAL: ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) KARLA CRISTINA SZYDLOSKI RIVA-OAB 69477)
RESPONSÁVEL(S) : JEAN CARLOS SZYDLOSKI E MILTON SARMENTO (ADV(S) KARLA CRISTINA SZYDLOSKI RIVA-OAB 69477)
Visto.
I - RELATÓRIO
Trata-se o presente de declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB,
do município de Palmitinho, relativa ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital (fl.30), transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (fl. 33).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como de
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 36).
Em parecer conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 37).
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer, opinando pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 38).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95 disciplina: "Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no
prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, de forma que as contas podem ser consideradas prestadas e aprovadas, apenas com a ressalva da intempestividade.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias, exercício de 2016, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, do
município de Palmitinho, nos termos do art. 45, inc. VIII, “a” c/c art. 46, II, da Resolução TSE 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 11 de setembro de 2018
ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2018 ¿ 97ª ZE/RS
CARTA DE INTIMAÇÃO
Juíza Eleitoral: Dr. MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS
Exercício: 2017
Processo: 8-56.2018.6.21.0097
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PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Presidente do exercício: Beatriz Regina Guazina Lopes
Tesoureira do exercício: Rejane Moura Pascoal
Presidente atual: Leonardo Dahmer
Tesoureiro atual: Gerson Medeiros Cardoso
Advogado: Guilherme de Magalhães Trindade - OAB n.º 70.803
Advogado: João Cacildo Przyczynski – OAB n.º 27.242
MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, nos termos da Resolução TSE n.º 23.464/15, art. 60, conforme Sentença publicada através
da Nota de Expediente n.º 049/2018, em 09/08/2018, Intimo Vossa Senhoria, do Despacho exarado em 11/09/2018, conforme segue:
Vistos,
Considerando a falta de pagamento informada na Certidão da fl.228, determino a intimação do partido, para que providencie a comprovação do
pagamento junto ao Cartório Eleitoral, no prazo de cinco (5) dias, com a advertência ao mesmo de que a falta de comprovação de pagamento,
nos termos da Resolução TSE n.º 23.464/15, art.61, os autos serão remetidos à Advocacia Geral da União (AGU), para que promova as
medidas cabíveis, visando a execução do título judicial.
D.I.
O QUE SE CUMPRA. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 97ª ZE, em Esteio, aos doze dias do mês de setembro do ano dois mil e
dezoito.
Gilmar Oliveira Dias, Técnico Judiciário e Avaliador de contas.
Evânia Núbia G. de O. Almeida, Analista Judiciária e Chefe de Cartório.

104ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2018 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-19.2018.6.21.0104
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Travesseiro
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - RS (ADV(S) FABIO ANDRE GISCH-OAB 71942)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO ODILO NIED, ORLANDO LUÍS RAUBER E MIGUEL LUIS STEFANI (ADV(S) FABIO ANDRE GISCH-OAB
71942)
DECISÃO JUDICAL Nº 030/18.
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Travesseiro-RS, referente ao exercício financeiro
de 2017. A prestação de contas foi apresentada tempestivamente em 30 de abril de 2018.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 03/18 (fl. 52), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de
2017 e abrindo prazo de 15 dias para o exame das contas por quaisquer interessados e, após transcorridos aqueles, outros 5 dias para
impugnação. Não houve nenhuma manifestação (fls. 53/54).
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultados do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
52).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl. 43).
Foi constatada a conformidade das peças, nos termos do art. 34 da Res. 23.546/17 (fl. 55).
Aplicados os procedimentos técnicos de exame, foram observados, entre outros apontamentos, recursos de fontes vedadas (fl. 81).
Do exame técnico foi emitido parecer pela baixa dos autos em diligência (fls.80/81).
O partido, intimado (fl.86), apresentou manifestação, comprovando o recolhimento dos valores ao erário (fls.88/89).
O parecer conclusivo (fls.90/92) foi pela desaprovação das contas. No referido parecer restou uma irregularidade apontada, conforme extrato
do referido parecer a seguir:
“3.1) constatou-se a existência de contribuinte intitulado autoridade1, o qual se enquadra na vedação prevista no art. 12, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.464/20152. 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 31-12-2017, as receitas
identificadas nos extratos bancários, relativamente aos créditos efetivados na conta-corrente 06.0335860-05 agência 0550 – Banco Banrisul,
observou-se a ocorrência de doações oriundas de fontes vedadas no exercício de 2017, para a agremiação em exame, no valor de R$ 305,92.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 95/96).
O partido e seus responsáveis foram intimados para defesa (fls.100). O prazo transcorreu sem manifestação (fl.101).
Assim, tendo em vista que já houve ampla defesa para o partido, deixo de abrir prazo para as alegações finais.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Travesseiro-RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada tempestivamente pela Direção Municipal foi instruída com os documentos arrolados na
Resolução TSE nº 23.464/15, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro.
Em consonância com o Parecer Conclusivo do exame técnico e o do Ministério Público Eleitoral, a irregularidade apontada é insanável e
implica na desaprovação das contas prestadas, pois o art. 12, inciso IV, § 1º da Res. TSE 23.464/15 prevê, como fonte vedada, o recebimento
de contribuições de autoridade pública, in verbis:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
[...]
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IV – autoridades públicas;
[...]
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta (grifei).
Assim sendo, verificado o recebimento de recursos oriundo de fonte vedada (cargo de chefia e/ou direção), não resta outra possibilidade a este
juízo que não julgar as contas do PT, do município de Travesseiro-RS, desaprovadas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista que a prestação de contas apresenta irregularidade que compromete a integralidade das contas, julgo pela
desaprovação das contas anuais do Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Travesseiro-RS, relativas ao exercício financeiro de
2017, nos termos da Lei 9.096/95 e do art. 46, III, “a”, da Res. TSE 23.464/15.
O partido já efetuou o recolhimento do valor proveniente de fonte vedada, no montante de R$ 305,92, ao Tesouro Nacional, por meio de guia
de recolhimento da união (GRU), conforme dispõe o art. 14,§1º, da Res. TSE 23.464/2015 (fl.89).
Quanto à suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, prevista no art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, considerando
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verificando os percentuais envolvidos, fixo a sanção em 06 meses.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional do partido sobre o inteiro teor da decisão (art. 60, I, a, da Resolução
TSE nº 23.546/2017), ressaltando a sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário.
Registre-se no SICO.
Arroio do Meio, 12 de setembro de 2018
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE

107ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 057/2018
Doutora Paula Yoshino Valério, Juíza Eleitoral da 107ª Zona de Santo Augusto -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 do Comércio, nº328,
na cidade de Santo Augusto -RS, encontra-se 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
01/01/2017 a 31/12/2017 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
DEMOCRATAS – DEM de Chiapetta-RS. RESPONSÀVEIS: ELIZABETE DA ROSA MELLITZ, presidente do partido e ERNANI MELLITZ,
tesoureiro do partido.
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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume.
Santo Augusto-RS, 12 de setembro de 2018
Eu, Luis Fernando Madrid Marveira, Chefe de Cartório da 107ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PAULA YOSHINO VALÈRIO
Juíza Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2018 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-46.2018.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - CONTAS - NÃO APRESENTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Chiapetta
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM
RESPONSÁVEL(S) : ELIZABETE DA ROSA MELLITZ E ERNANI MELLITZ
Vistos.
Recebo a Declaração de ausência de movimentação de recursos do Democratas - DEM de Chiapetta -RS, como Prestação de Contas
referente ao exercício 2017.
Proceda-se conforme o rito estabelecido no art. 45 da Resolução TSE n.23546/2017.
Diligências legais.
Santo Augusto, 11 de setembro de 2018
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE
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108ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2018 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 38-58.2018.6.21.0108
REQUERIMENTO - Certidão Circunstanciada
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MÁRCIA REGINA FRIGERI
CANDIDATO(S) : ANTÔNIO FERNANDES FURQUIM (ADV(S) DANIELA GARCIA DOS SANTOS BITENCOURT-OAB 80445)
Trata-se de requerimento visando emissão de certidão de quitação circunstanciada formulado pelo eleitor ANTÔNIO FERNANDES FURQUIM.
Certificado pelo Cartório Eleitoral sobre o processo 25-59.2018.6.21.108 no qual o eleitor aduz pretenção similar (fl. 20), foi intimada a parte
autora para se manifestar ficando silente (fl. 25).
Assim sendo, diante da inércia do requerente quanto a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC, julgo extinto o feito, sem
julgamento do mérito.
Intime-se.
Após, dê-se baixa e arquive-se.
Sapucaia do Sul, 12 de setembro de 2018
MÁRCIA REGINA FRIGERI
Juíza Eleitoral da 108ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2018 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EF - 23-74.2014.6.21.0126
EXECUÇÃO - DE MULTA ELEITORAL - EXECUÇÃO DE JULGADO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: MÁRCIA REGINA FRIGERI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(S) : MARCELO ANDRADE MACHADO (ADV(S) CLAUDIA CHRISTINE DA ROCHA SOARES-OAB 29.919)
Vistos.
Verifico que não obstante a citação por edital (fl. 65), desnecessária a nomeação de curador especial, uma vez que o executado encontra-se
representado por advogada (fl. 67).
Determino a penhora dos veículos Toyota placas DRF7005, Passat DDZ0056 e HONDA BIZ placa IJD9374 de fls. 88/89.
Lance-se a restrição de transferência junto ao RENAJUD.
Reduza-se a penhora por termo nos autos.
Fica nomeado o exequente como depositário, independentemente de outra formalidade.
Expeça-se mandado para intimação do executado acerca da penhora, avaliação e prazo para embargos, a ser cumprido por oficial de justiça,
nos endereços contantes nos autos, inclusive da procuração de fl. 67, bem como para remoção dos veículos ao depósito indicado na fl. 89,
item “c”.
Efetivada a penhora e a avaliação, proceda-se o lançamento da penhora junto ao RENAJUD.
Decorrido o prazo legal sem oposição de embargos, proceda-se à alienação judicial, sendo que desde já nomeio para o ato a leiloeira Joyce
Ribeiro indicada na fl. 89.
Saliento que cabe à parte autora entrar em contato com o oficial de justiça para agendamento da diligência, fornecendo os meios para
cumprimento da medida.
Intime-se, inclusive a advogada que assiste o executado.
Márcia Regina Frigeri,
Juíza Eleitoral da 108ª ZE.
Sapucaia do Sul, 12 de setembro de 2018
MÁRCIA REGINA FRIGERI
Juíza Eleitoral da 108ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2018 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-21.2018.6.21.0110
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (15), JUAREZ MARQUES DA SILVA (PRESIDENTE), MARIANA
BOCKMANN (TESOUREIRA), ANTONIO DA SILVEIRA RODRIGUES (PRESIDENTE NO PERÍODO DE 30.08.2015 - 26.08.2017) E ENIO
JOSÉ DICK (TESOUREIRO NO PERÍODO DE 30.08.2015 - 26.08.2017) (ADV(S) ANTÔNIO DA SILVEIRA RODRIGUES-OAB 21479)
Cuida-se de analisar as contas partidárias do órgão municipal de Tramandaí do MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (15), no
exercício financeiro de 2017.
O órgão de direção municipal apresentou suas contas no exercício financeiro de 2017 em 12.06.2018 (fls. 02-77), nos termos a Lei n. 9.096/95
e Resoluções TSE n.s 23.464/2015 e 23.546/2017.
Procedido o exame preliminar (fls. 81 e v), foram identificadas ausências de peças contábeis obrigatórias.
Intimada a agremiação e seus responsáveis, nos termos da nota de expediente n. 086/2018 (fl. 84), o partido manifestou-se à fl. 86.
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A agremiação e seus responsáveis estão formalmente representados por defensor constituído.
A unidade técnica, após os procedimentos técnicos de exame, identificou impropriedade que não compromete a conformidade das contas,
visto tratar-se de falha no sistema do TSE (fl. 106 v).
Em seu parecer conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas.
O Ministério Público, igualmente, manifestou-se pelas contas serem julgadas aprovadas.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/95 e da Res. TSE 23.464/2015.
O órgão técnico manifestou-se pela aprovação das contas, com base no inciso I, do art. 46, da Resolução TSE n. 23.464/2015,
O Ministério Público, no mesmo sentido, opinou pelas contas serem julgadas aprovadas.
Isto posto, julgo as presentes contas aprovadas.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 04 de setembro de 2018
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2018 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-82.2018.6.21.0110
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PP - PARTIDO PROGRESSISTA - TRAMANDAÍ (ADV(S) ILSA MARIA DARIVA-OAB 32736)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, MARCOS AURÉLIO KRUMMENAUER E MARCELO
MONTE DOS ANJOS (ADV(S) ILSA MARIA DARIVA-OAB 32736)
Cuida-se de analisar as contas partidárias do órgão municipal de Tramandaí do PP – Partido Progressista (11), no exercício financeiro de
2017.
O órgão de direção municipal apresentou as contas do exercício financeiro de 2017 em 30/04/2018 (fls. 03/47), nos termos a Lei n. 9.096/95 e
Resoluções TSE n.s 23.464/2015 e 23.546/2017.
Procedido o exame preliminar (fls. 68/69), foram identificadas ausências de peças contábeis obrigatórias.
Intimada a agremiação e seus responsáveis, nos termos da nota de expediente n. 094/2018 (fl. 70), o partido manifestou-se à fl. 75.
A agremiação e seus responsáveis estão formalmente representados por defensor constituído.
A unidade técnica, após os procedimentos técnicos de exame, identificou impropriedade que não compromete a conformidade das contas (fl.
81 v).
Em seu parecer conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas.
O Ministério Público, igualmente, manifestou-se pelas contas serem julgadas aprovadas.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/95 e da Res. TSE 23.464/2015.
O órgão técnico manifestou-se pela aprovação das contas, com base no inciso I, do art. 46, da Resolução TSE n. 23.464/2015,
O Ministério Público, no mesmo sentido, opinou pelas contas serem julgadas aprovadas.
Isto posto, julgo as presentes contas aprovadas.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 04 de setembro de 2018
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL N. 12/2018 - GERAÇÃO DE MÍDIAS - 1º TURNO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) ROBERTO ARRIADA LOREA, MM. Juiz(a) 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(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, o(s) representante(s) 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, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): de 19/09/2018 a 21/09/2018, das 10h
às 17h, correspondente ao(s) município(s) 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 ocorreram 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 o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente edital,
que vai afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, ELBIO AZAMBUJA DE RESENDE, Chefe do Cartório
desta Zona, subscrevo.
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ROBERTO ARRIADA LOREA,
Juiz(a) Eleitoral da 111ª Zona.
EDITAL Nº 014/2018 - SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DE JUSTIFICATIVAS
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) ROBERTO ARRIADA LOREA, 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: 88013 - Porto Alegre
Local de Votação: 1015 - BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - E.E. DE 1 GRAU INCOMPLETO
Seção: 236
THEMYSE MARTINS SALGADO

102020950477

2º MESÁRIO

Local de Votação: 1023 - CARLOS FAGUNDES DE MELLO UNIDADE ESTADUAL DE ENSINO
Seção: 115
TÂNIA MARIA DEROSSI ANDRIOTTI

046596390493

1º MESÁRIO

RAQUEL PEDRA PIEROBON

118001580426

SECRETÁRIO

115236200418

SECRETÁRIO

BELTESSAZAR LISANDRO LESNIK

074046940426

1º MESÁRIO

MÔNICA FIALLA PEREIRA

110704980434

SECRETÁRIO

081976120477

PRESIDENTE DE MESA

JENIFER DAIANE OLIVEIRA DE MELO

103946120485

1º MESÁRIO

VANESSA GOMES ALVES

061527010477

2º MESÁRIO

JENNIFER MACHADO DOS SANTOS

118006280426

SECRETÁRIO

Seção: 140
THALLYSON PEDRO MEDEIROS GODOI
Seção: 176

Local de Votação: 1058 - SANTA LUIZA OBRA SOCIAL
Seção: 6
ELIO AUGUSTO JUSTO DE BARROS
Seção: 58

Local de Votação: 1066 - ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU JOSE GARIBALDI
Seção: 30
REJANE MARIA HAAS

087632010426

PRESIDENTE DE MESA

ANDREIA ROSA DA SILVA KURROSCHI

064914380400

1º MESÁRIO

KELLY CRISTINE DA SILVA RODRIGUES

073964970426

SECRETÁRIO

ANA PAULA ALFAMA

077994850400

1º MESÁRIO

ANDREW SANTANA POMPEO

094615110400

2º MESÁRIO

SANDRA RAMOS DA SILVA TOMAZI LEAL

037604550442

SECRETÁRIO

004659620477

2º MESÁRIO

Seção: 234

Seção: 238
ONORITA DE SOUZA TEIXEIRA
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Local de Votação: 1074 - CARLOS BARBOSA GONCALVES - ESCOLA ESTADUAL
Seção: 124
LUÍS GUILHERME BARROSO FELTRIN

111935610400

SECRETÁRIO

025146350418

2º MESÁRIO

Seção: 125
MARI REJANE DOS SANTOS COSME

Local de Votação: 1082 - LIONS CLUB P.A. FARRAPOS ESC EST DE 1 GRAU
Seção: 151
GLAUCE QUEIROZ BORGES

088262350493

1º MESÁRIO

THAIS FERREIRA DO CARMO SILVA

102042560400

2º MESÁRIO

074037090493

2º MESÁRIO

Seção: 181
MARILIA DA SILVA ASSIS

Local de Votação: 1210 - CARLOS RODRIGUES DA SILVA - ESCOLA ESTADUAL
Seção: 205
ALESSANDRA TOMAZ PIRES

056850920418

1º MESÁRIO

REVIEL FOCHEZATTO

108281860485

2º MESÁRIO

Local de Votação: 1244 - GONCALVES DIAS - ESCOLA ESTADUAL
Seção: 28
FELIX FEDATTO VIDAL

083228960493

1º MESÁRIO

SADI COPETTI JUNIOR

107025390469

2º MESÁRIO

MARCOS WUNSCHE

063917560442

1º MESÁRIO

DIONEIA BRANCHI

045007990434

2º MESÁRIO

BARBARA POTZIK

103038640671

SECRETÁRIO

113160450434

2º MESÁRIO

Seção: 73

Seção: 89
LUANA UNCHALO CORREA

Local de Votação: 1252 - VICENTE PALLOTTI ESCOLA EDUCACIONAL
Seção: 37
RODRIGO SANTOS MARTINS

097094080400

PRESIDENTE DE MESA

090850710485

2º MESÁRIO

Seção: 153
RAFAELA SCHNEIDER SCHARDONG

Local de Votação: 1287 - NOSSA SENHORA DO CENACULO - E.E.F.
Seção: 34
LETÍCIA MAZZON DANIEL PINHEIRO

067368130418

PRESIDENTE DE MESA

MARCELO SCHREIBER DO NASCIMENTO

082889670485

1º MESÁRIO

CRISTIANE SOARES TABORDA

070694580434

1º MESÁRIO

JULIANA WAITEROSCKI MACIEL DE ALMEIDA

109834780400

2º MESÁRIO

Seção: 147
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Seção: 197
IGOR BARTH

096746740426

2º MESÁRIO

Local de Votação: 1295 - RECANTO DA ALEGRIA E.E.E (ANT. POSTAO)
Seção: 97
ANDRE TOFOLI PASCHOAL

069669800450

1º MESÁRIO

THOMAS MASAAKI HATTORI

102016890450

2º MESÁRIO

LUCAS FRIEDRICH FONTOURA

115247710485

SECRETÁRIO

CASSIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

019914101457

PRESIDENTE DE MESA

LUCIA MOGLIA DUTRA

082605030434

1º MESÁRIO

118013310493

SECRETÁRIO

Seção: 222

Seção: 252
GUILHERME MINOZZO CINTRÃO

Local de Votação: 1309 - COLÉGIO ESTADUAL DOM JOÃO BECKER
Seção: 105
ANNA CAROLINA PORCHER BRIGIDO

103942230485

PRESIDENTE DE MESA

LUÍS EDUARDO BECKER BIGHELINI

052872120426

1º MESÁRIO

JULIANA MINHO DE QUEIROZ

083831160493

2º MESÁRIO

PRISCILA BELTRAO REIS

066235210493

SECRETÁRIO

115233410450

SECRETÁRIO

Seção: 274
MAIARA LUMERTZ DA LUZ

Local de Votação: 1325 - CASA DO PEQUENO OPERARIO-DOM BOSCO
Seção: 9
CIBELIE GERMANI

038467480485

1º MESÁRIO

117999590485

SECRETÁRIO

023345770426

2º MESÁRIO

108287600426

2º MESÁRIO

UBIRAJARA EDUARDO UNFER MOURA

029015040493

PRESIDENTE DE MESA

MARIA ALICE SCHIAVON

068837570477

SECRETÁRIO

Seção: 36
LUCAS UNGARATTO PORTO
Seção: 40
SILVANA FERNANDES DA SILVA
Seção: 109
CAMILA ROSADO CAMPELO
Seção: 116

Local de Votação: 1341 - PASTOR DOHMS GINASIO EVANGELICO
Seção: 64
LAUREN KINNEMANN HEIDRICH

113173870434

SECRETÁRIO

118018230400

SECRETÁRIO

Seção: 130
EDUARDA AMALCABURIO PYDD

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, Sexta-feira, 14 de Setembro de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 168, Página: 53

Seção: 152
ROSANNE LIPP JOÃO HEIDRICH

068453620400

2º MESÁRIO

118002670485

SECRETÁRIO

LOURDES FATIMA CHAVES

038772480450

PRESIDENTE DE MESA

JÚLIA MARIANO HILLESHEIM

113177540426

1º MESÁRIO

055601330426

2º MESÁRIO

113286720442

SECRETÁRIO

063919430450

1º MESÁRIO

078368820400

1º MESÁRIO

LUIZ ALBERTO RIZZO NEIS

026952800477

2º MESÁRIO

ROBSON ANDRADE SOARES

101172400400

SECRETÁRIO

074813170400

1º MESÁRIO

Seção: 245
CAROLINE ROSADO BERGER
Seção: 250

Seção: 347
VERA LUCIA LUDWIG
Local de Votação: 1350 - SAO JOAO COLEGIO
Seção: 60
JOAO OTAVIO GORINI RAICHLE
Seção: 88
MARIA LUISA COSTA SEGABINAZZI
Seção: 126
ALEX MATUELLA
Seção: 157

Seção: 223
ROBERTA ARAUJO

Local de Votação: 1368 - SOCIEDADE GINASTICA PORTO ALEGRE
Seção: 121
VALÉRIA GOULART DELABARY

062604320450

PRESIDENTE DE MESA

013434190957

SECRETÁRIO

094141930426

SECRETÁRIO

MARIA DE FATIMA GONCALVES LOMPA

048800130493

1º MESÁRIO

IVANDRO CALEFFI

044162050477

2º MESÁRIO

ISABELLA MIGOTTO FERNANDES

084796310469

SECRETÁRIO

FERNANDA OLIVEIRA DO CARMO

075279010400

2º MESÁRIO

JEFERSON SEGALIN

056295590469

SECRETÁRIO

Seção: 210
JULIANE INGE JUNG BRUECKHEIMER
Seção: 285
BIANCA COSTA DA CONCEICAO VIDARTE
Local de Votação: 1414 - INSTITUTO PIRATINI
Seção: 16

Seção: 21
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Seção: 61
KATIA KOPPES DUTRA

065955570493

2º MESÁRIO

JORDHANA GOBBI VIEZZER

115235670418

SECRETÁRIO

097285880493

SECRETÁRIO

093817710418

2º MESÁRIO

094217720469

2º MESÁRIO

CARLA ADRIANA MACHADO FLORES

037072230442

2º MESÁRIO

PIERRE ALENCASTRO DE SOUZA

105491090485

SECRETÁRIO

LUCIANA MOELLER MAINIERI

072032540450

2º MESÁRIO

MATHEUS SALLES REGIS

110738730400

SECRETÁRIO

002658172089

2º MESÁRIO

066225280400

SECRETÁRIO

113161050400

SECRETÁRIO

108280770426

SECRETÁRIO

038442400400

PRESIDENTE DE MESA

LUCAS RUSCHEL RATH

093379660485

PRESIDENTE DE MESA

CINARA HENKIN

028915990426

1º MESÁRIO

FLAVIA DORNELES SEGOBIA

074034750485

2º MESÁRIO

BRUNO GENRO SCHNEIDER

118003890450

SECRETÁRIO

082308760442

2º MESÁRIO

BARBARA BAUM VIVIAN

075787840493

2º MESÁRIO

CAROLINE CAUMO

115237190442

SECRETÁRIO

Seção: 84
MARIANA TIMMERS DOS SANTOS
Seção: 242
ANDREA PALMEIRO BRASIL
Seção: 249
ANAJULIA RAMOS PICCOLI
Seção: 256

Local de Votação: 1481 - BAHIA - E.E.E.F.
Seção: 76

Seção: 114
LYCIA DE LORENA DA SILVA COUTINHO
Seção: 269
ALMIR MARTINS
Seção: 286
PEDRO SARTORI TAVARES
Seção: 341
FERNANDA REIS FROSI
Local de Votação: 1490 - ANCHIETA COLEGIO
Seção: 20
MARIZETE PORTO PRESTES
Seção: 137

Seção: 194
ANDRE NUNES FLORES
Seção: 231
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Seção: 233
BRUNA RADOMSKY VIAPIANA

118006950493

SECRETÁRIO

096199340426

1º MESÁRIO

Seção: 247
LEONARDO STREY MALFUSSI

Local de Votação: 1503 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Seção: 2
GABRIELA BALLARDIN GEARA

096339200493

2º MESÁRIO

LAURA AGUIAR POZZI

117998050426

SECRETÁRIO

072901170493

2º MESÁRIO

MARCELO DEBIASI

058327780493

1º MESÁRIO

STEPHANIE DA SILVA

106090260477

2º MESÁRIO

110705450493

SECRETÁRIO

LAURA RODRIGUES BOTTON

084348410400

PRESIDENTE DE MESA

NATHALIA SVENSON DALMAGRO

115232840426

2º MESÁRIO

082096030418

SECRETÁRIO

RAFAEL CAPAVERDE BULLA

066237840400

1º MESÁRIO

LAURA WALFRID LERMANN

106108240477

2º MESÁRIO

Seção: 18
LUCIANO PACZKO BOZKO
Seção: 55

Seção: 75
GABRIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA
Seção: 117

Seção: 214
PAULA COSTA SANTOS
Seção: 289

Local de Votação: 1511 - PAN AMERICAN SCHOOL (ANTIGO COLÉGIO VERA CRUZ)
Seção: 4
LUISA VOLL COSTA VENTURA

115248620450

SECRETÁRIO

036023140400

1º MESÁRIO

068837050442

SECRETÁRIO

115246140426

SECRETÁRIO

PAULO ELIAS DA SILVA FILHO

052973240477

PRESIDENTE DE MESA

DANIELA ASPIS

003811690477

1º MESÁRIO

Seção: 8
DANIELA RIDRIGUES PICCOLI
Seção: 80
EDUARDO AUGUSTO SANDER DOS SANTOS
Seção: 104
FREDERICO FRAEB BARANZANO
Seção: 135
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Seção: 169
CARLOS FELIPE ROSA FEOLI

077985120450

1º MESÁRIO

115228450442

SECRETÁRIO

Seção: 173
ANA CLARA ABREU TONIOLO

Local de Votação: 1538 - FLORINDA TUBINO SAMPAIO - ESCOLA ESTADUAL
Seção: 206
RAFAEL GAMALLO FONSECA

094680890426

2º MESÁRIO

SARAH FRANÇA SOUTELO ARAUJO

166510190302

SECRETÁRIO

EDUARDO MAENFELD GRUTCKI

118014200400

2º MESÁRIO

ARTHUR ANTÔNIO SOUTELO ARAÚJO

166510180310

SECRETÁRIO

MURILO TROPEA BELLON

094787640469

PRESIDENTE DE MESA

GABRIELA FRIDMAN

118017690418

SECRETÁRIO

PEDRO RAMIRO PUGEN MACHADO

082637380450

PRESIDENTE DE MESA

EUGENIA TEIXEIRA SOKOLOVICZ

062685570400

2º MESÁRIO

KARINA DE OLIVEIRA SA

095663170477

SECRETÁRIO

TAMILIA GAMPERT POLETT

029768540434

2º MESÁRIO

RODRIGO FRIDMAN

110697310469

SECRETÁRIO

Seção: 240

Seção: 246

Seção: 251

Seção: 287

Local de Votação: 1554 - MARIA TEREZA DA SILVEIRA - ESCOLA ESTADUAL
Seção: 112
GABRIELA DE SOUSA BOFF

024425530922

PRESIDENTE DE MESA

ALEXANDRE BETTELLA

108284070477

1º MESÁRIO

MARIA ELAINE FERREIRA SILVEIRA

024502920485

2º MESÁRIO

BIANCA EFROM

074308530400

SECRETÁRIO

ELEANDRO SOARES

075609770400

1º MESÁRIO

SIMONE BONATO LUISI

055732670442

SECRETÁRIO

Seção: 280

Local de Votação: 1562 - VISCONDE DE PELOTAS - E.E. DE 1 GRAU
Seção: 127
VINICIUS MOTTER

096068910442

1º MESÁRIO

GUILHERME MORAES MAASSEN

072295540469

1º MESÁRIO

LISSANDRA GOLENDZINER

087797760434

2º MESÁRIO

JACQUELINE GUIMARÃES WANDERLEY

093019940477

SECRETÁRIO

052856890450

2º MESÁRIO

Seção: 168

Seção: 188
PATRICIA DEGANI
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MATEUS BITENCOURT

083705640434

SECRETÁRIO

065951320485

SECRETÁRIO

068841900469

2º MESÁRIO

MARCELO ALEXANDRINO DE SOUZA

072177070310

PRESIDENTE DE MESA

FABIANA ZUTHER RIFFEL

090811270450

1º MESÁRIO

DANIEL DOS SANTOS JAQUES

102038160434

2º MESÁRIO

FATIMA AL ALAM

028364150450

SECRETÁRIO

102009430400

SECRETÁRIO
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Seção: 204
MARCIA BRANDAO GOMES
Seção: 229
SANDRA MARA ZAMBON FAZZI
Seção: 263

Seção: 275
JENIFFER NASCIMENTO GUIDUGLI

Local de Votação: 1570 - DANILO ANTONIO ZAFFARI - E.E.E.F.
Seção: 267
DENIS ZORZAN DA ROCHA

103939150469

SECRETÁRIO

103934730418

SECRETÁRIO

SUELEN DARTORA DE SOUZA

092780070450

1º MESÁRIO

JONATHAN SOARES TEIXEIRA

108298440426

2º MESÁRIO

088228000426

SECRETÁRIO

Seção: 277
DEBORA CARDOZO CHEME VIANA
Seção: 342

Seção: 345
MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA

Local de Votação: 1589 - IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA - E.E.E.F.
Seção: 253
YAFFA BRUXEL RABENO

118009920434

SECRETÁRIO

118009350442

SECRETÁRIO

108291830493

SECRETÁRIO

Seção: 278
LAURA COUTO COSNER
Seção: 339
RAFAEL HESS ALMALEH

Local de Votação: 1597 - ESCOLA MUNIC. DE 1º GRAU VEREADOR ANTÔNIO GIUDICE
Seção: 195
ANDRÉ FELIPE ORTIZ

075760030477

1º MESÁRIO

032473720990

1º MESÁRIO

Seção: 343
ANDREZA BORGES FERNANDES
Local de Votação: 1600 - COLÉGIO FARROUPILHA
Seção: 290
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106104260485

SECRETÁRIO

VERA LUCIA TABAJARA DA SILVEIRA

003120750493

1º MESÁRIO

SILVANO OZYRYS AULER GUIMARAES

097217800485

2º MESÁRIO

PAULO FERNANDO SIQUEIRA

047664610442

PRESIDENTE DE MESA

KARINE RANZI VALENTIM DE SOUZA

109933930418

SECRETÁRIO

086851680434

PRESIDENTE DE MESA
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Seção: 291

Seção: 293

Seção: 294
LEONARDO LUIZ ROSSI BRAGANCA

Local de Votação: 1619 - ESC. ESTADUAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO MONS. LEOPOLDO HOFF
Seção: 296
NATÁLIA PRÍNCELA FERRO DE ARAÚJO

102052270418

1º MESÁRIO

PRISCILLA BITTENCOURT BIASSI

087645400485

2º MESÁRIO

PEDRO DORNELLES ALVES

118016710477

SECRETÁRIO

087397650400

2º MESÁRIO

RICARDO CRISTIANO DOS SANTOS SOSSMEIER

102699000434

2º MESÁRIO

ANDRESSA GOLDMAN RUWEL

118008620450

SECRETÁRIO

BEATRIZ GROSS CURIA

108295110477

1º MESÁRIO

SOPHIA DA SILVA FREITAS

115231070426

2º MESÁRIO

079139220418

1º MESÁRIO

Seção: 297

Seção: 299
TIAGO DA SILVA
Seção: 301

Seção: 303

Seção: 305
FERNANDA GABRIELA COLLADO PEREZ

Local de Votação: 1627 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRUDENTE DE MORAIS
Seção: 308
DULCINEIA SANTAREM

058298940400

SECRETÁRIO

078708970442

SECRETÁRIO

Seção: 312
KARINA MANKE LEMOS

Local de Votação: 1635 - COL. ROMANO II - UNID. SÃO MATEUS (ANTIGO ESPIRITO SANTO)
Seção: 317
LUCAS CENCI ARAGAO

142586010531

SECRETÁRIO

115247670400

SECRETÁRIO

Seção: 320
GABRIELA MACHADO TORRES
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Local de Votação: 1643 - ESC. ESTADUAL DE ENSINO FUND. AURÉLIO REIS
Seção: 322
MIGUEL DIAS DO CANTO

120294570450

SECRETÁRIO

118001150493

SECRETÁRIO

087097370400

SECRETÁRIO

Seção: 323
ANA CAROLINA ZANELLO
Seção: 324
KÊNIA ADRIANA DIAS GONZATTI

Local de Votação: 1651 - ESC. ESTADUAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO SARMENTO LEITE
Seção: 325
BRUNA GONÇALVES MONTIEL

102053020426

PRESIDENTE DE MESA

PATRICIA GABRIELE AIRES MACIEL

108298320493

1º MESÁRIO

MARCIELE DE SOUZA PRATES

110688320450

2º MESÁRIO

ISABEL CANTO SEVERO

078532660434

SECRETÁRIO

118008890477

SECRETÁRIO

102062900400

2º MESÁRIO

060909450450

1º MESÁRIO

Seção: 330
FERNANDA LAHM
Seção: 335
CAROLINE SILVA DA SILVA
Seção: 336
LIVETE RAJCZUK MASIEL MEIRA

Local de Votação: 6400 - AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO
Mesa de Justificativas : 400
EMERSON MONTGOMERY BARCELOS LOPEZ

052904560434

PRESIDENTE DE MESA

CLARICE MARIA DA SILVA DIAS

009040110400

1º MESÁRIO

MARIA CRISTINA FONSECA

049886400418

2º MESÁRIO

FABIO FISCHER DE OLIVEIRA
069393570450
SECRETÁRIO
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.
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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 Porto Alegre em 13 de setembro de 2018. Eu, ELBIO AZAMBUJA DE RESENDE, Chefe de Cartório da 111ª
Zona Eleitoral, subscrevi.
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz(a) Eleitoral da 111ª Zona.

113ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL N. 047/2018 (GERAÇÃO DAS MÍDIAS)
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) LUIS ANTONIO BEHRENDOSF GOMES DA SILVA, MM. Juiz(a) 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(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, o(s) representante(s) 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, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 19/09/2018, das 09h às 19h,
20/09/2018, das 09h às 19h e 21/09/2018, das 09h às 19h correspondente ao(s) município(s) 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 ocorreram 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 o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) 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, LUÍS FERNANDO HOFF DE
SOUZA, Chefe do Cartório desta Zona, subscrevo.
LUIS ANTONIO BEHRENDOSF GOMES DA SILVA
Juiz(a) Eleitoral da 113ª Zona
EDITAL N. 048/2018 (CARGA DAS URNAS)
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) LUIS ANTONIO BEHRENDOSF GOMES DA SILVA, MM. Juiz(a) 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(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público
Eleitoral nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na RUA
ERNESTO DA FONTOURA, 164, neste município, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas nas ELEIÇÕES GERAIS
2018, executará, pelos técnicos ADRIANA PERROT CZARNOBAY, ADRIANE SMOLAREK DA SILVA, ALEXIA MEDEIROS LIMA,
ANDERSON SILVA BARRETO, ANDRE CARRION PENNA, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS RAMOS FILHO, ANDRESSA RIBAS GADEA,
ANTÔNIO PAULO HUBBA, BRUNA DORNELLES D AGOSTINI, CAMILA ALBERTON DE ARAUJO, DANIEL VILLAR DE OLIVEIRA, DIEGO
ERTHAL ALMEIDA, EDGAR SIMAS DOS SANTOS, ELIANE DE ALMEIDA, ELISANGELA MARTINS RITZ BALARDIM, EVERTON LUIS
SANTOS LEAL, FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS, FERNANDA DA SILVEIRA, FRANTCHESCO RABAIOLLI, GABRIEL DE OLIVEIRA
LEDUR, GERCIA ZELINA QUADROS MOREIRA, HIVAIR GARRINCHA LEAL, IAMASSE DA SILVA VIEIRA, JAQUELINE MARIA WEINET,
JEFERSON DA PAIXAO MATOS, JESSICA ALICE FEITOSA PEREIRA, JESSICA MOTTA DE ARAUJO, JOAO CARLOS PALMEIRA VIEIRA,
JOSEANE MONTEIRO DOS SANTOS, KELEN SUELEN DA CONCEIÇÃO PESCADOR, KELLY CRISTINA FERREIRA, LETICIA GARCIA,
LISIANE JACINTHO DE OLIVEIRA, LUANA BORGES FINATO, LUCAS DA FONSECA MACHADO, LUIS EDUARDO DE LOS REYES
ROMEO, LUIS HAROLDO DE AVILA MIRANDA, MARCELO BERTONCELLO GALLICCHIO, MARCELO MONTEIRO LEITE, MARCUS
VINICIUS MARTINS COSTA, MARIA CLEONICE DA SILVA LIMA, MARIA EDUARDA DORNELLES D AGOSTINI, MARIALICE RANGEL
PERROUD, MARILENE PITREZ SALIS, MAURO FABRICIO NUNES GONÇALVES, PAOLO BAKUNIN NASCIMENTO SILVA, PAULO LUIS
SCHRAMMEL, RAFAEL BARBOZA NUNEZ, REGINA MEDIANEIRA SANTOS MENDES, RICARDO DE MOURA RANGEL, RODRIGO
BITTENCOURT OLIVEIRA, RODRIGO CHAGAS DOS SANTOS, ROGERIO GARCIA SOARES, RUBEM RODRIGO FELIPE MEDEIROS DE
MAGALHAES, SERGIO FORTES DOS SANTOS, THAINA DE BASTOS SILVA, VANDERLEI ALVES RIBEIRO DOS SANTOS, VICTORIA
KARPINSKI, VINICIUS DE ALMEIDA LUISI, WHALISON CASTELNOBLES DA ROSA, 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, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 24/09/2018, das 09h às
19h, 25/09/2018, das 09h às 19h, 26/09/2018, das 09h às 19h, 27/09/2018, das 09h às 19h, 28/09/2018, das 09h às 19h e 29/09/2018, das 09h
às 19h correspondente ao(s) município(s) de Porto Alegre, jurisdicionado(s) 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, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 02/10/2018 às 09h, 03/10/2018 às
09h, 04/10/2018 às 09h e 05/10/2018 às 09h, 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, 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.
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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 20h, 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 o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) 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, LUÍS FERNANDO HOFF DE SOUZA, Chefe do Cartório
desta Zona, subscrevo.
LUIS ANTONIO BEHRENDOSF GOMES DA SILVA
Juiz(a) Eleitoral da 113ª Zona
EDITAL N. 049/2018
Eleições Gerais 2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) LUIS ANTONIO BEHRENDOSF GOMES DA SILVA, 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. 38º do Código
Eleitoral, combinado com Resolução TSE n. 23.554/17, substituiu os Escrutinadores e Auxiliares de Escrutínio desta Junta Eleitoral, da qual é
Presidente, para a apuração das Eleições Gerais 2018, no 1º turno e 2º turno, se houver, os cidadãos abaixo relacionados com os respectivos
números de títulos e funções:
VINICIUS SILVA GOMES - 101694740418 - ESCRUTINADOR
FATIMA SEQUEIRA ROMANO - 024487620477 - ESCRUTINADOR
MAIRA BRECHT LANNER - 097134920493 - ESCRUTINADOR
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Excelentíssimo (a) Senhor(a) Juiz Eleitoral publicar o presente
Edital, que vai afixado no local de costume, podendo qualquer partido ou coligação oferecer, no prazo de três dias, impugnação motivada às
nomeações feitas.
Dado e passado nesta Cidade de Porto Alegre em 12 de setembro de 2018. Eu, LUÍS FERNANDO HOFF DE SOUZA, Chefe de Cartório da
113ª Zona Eleitoral, subscrevo.
LUIS ANTONIO BEHRENDOSF GOMES DA SILVA
Juiz(a) Eleitoral da 113ª Zona.

114ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL N. 018/2018 (CARGA DAS URNAS)
A Excelentíssima Senhora MARTINHA TERRA SALOMON, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE n. 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, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na Rua Ernesto
Fontoura, 164, neste município, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas nas ELEIÇÕES GERAIS 2018, executará,
pelos Servidores César 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; Auxiliares da STI 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 Magalhães,
Victoria Karpinski, Vinicius de Almeida Luisi; Auxiliares das Zonas Eleitorais Andressa Ribas Gadea, Kelen Suelen da Conceição Pescador,
Mauro Fabricio Nunes Gonçalves, João Carlos Palmeira Vieira, Bruna Dornelles D’Agostini, Felipe Monteiro dos Santos, Gercia Zelina Quadros
Moreira, Joseane Monteiro dos Santos, Frantchesco Rabaiolli, Jessica Motta de Araujo, Lisiane Jacintho de Oliveira, Rodrigo Chagas dos
Santos, Everton Luis Santos Leal, Jessica Alice Feitosa Pereira, Marcelo Bertoncello Gallicchio, Ricardo de Moura Rangel, Rodrigo Bittencourt
Oliveira, Daniel Villar de Oliveira, Elisangela Martins Ritz Balardim, Jaqueline Maria Weinet, Rafael Barboza Nunez, Adriane Smolarek da Silva,
Lucas da Fonseca Machado, Luis Haroldo de Avila Miranda, Maria Eduarda Dornelles D’Agostini, Regina Medianeira Santos Mendes, Paolo
Bakunin Nascimento da Silva, Alexia Medeiros Lima, Iamasse da Silva Vieira, Amasse da Silva Vieira, Luis Eduardo de Los Reyes Romeo,
Whalison Castelnobles da Rosa, Anderson Silva Barreto, Diego Erthal Almeida, Kelly Cristina Ferreira, Thaiana de Bastos Silva, Eliane de
Almeida, Fernanda da Silveira Costa, Franciane Lemes dos Santos, Marcelo Monteiro Mendes e Maria Cleonice da Silva Lima, 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, no(s)
seguinte(s) dia(s) e horários(s): 24/09/2018, das 09h às 19h, 25/09/2018, das 09h às 19h, 26/09/2018, das 09h às 19h, 27/09/2018, das 09h às
19h, 28/09/2018, das 09h às 19h e 29/09/2018, das 09h às 19h correspondente ao(s) município(s) de Porto Alegre, jurisdicionado(s) 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 n. 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, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 02/10/2018 às 09h, 03/10/2018 às
09h, 04/10/2018 às 09h e 05/10/2018 às 09h, 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 n. 23.554/17. Terminado o
procedimento, e, havendo necessidade, ocorrerá, nas mesmas datas, a geração de mídias e, logo após, no mesmo lugar, a carga daquelas
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que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para 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 8h e 20h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de mídias, e, logo
após, na sede desta Zona Eleitoral, 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 e 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 10 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, CÉSAR RIBEIRO, Chefe do Cartório desta Zona,
subscrevo.
MARTINHA TERRA SALOMON,
Juíza Eleitoral da 114ª Zona.
EDITAL N. 019/2018 (RECUPERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS LOG)
A Excelentíssima Senhora MARTINHA TERRA SALOMON, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o que dispõe o artigo 211 da Resolução TSE n. 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, o(s)
representante(s) 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, a partir da(s) 13h00min do dia 8 de outubro, a recuperação e a transmissão dos arquivos log
e imagem do boletim de urna, bem como dos demais arquivos de urna cujo envio, porventura, não tenha sido possível durante os trabalhos de
apuração e transmissão de dados pela Junta Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam
acompanhar o procedimento, conforme o disposto no artigo 211, § 1º da Resolução TSE n. 23.554, de 18 de dezembro de 2017.
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 10 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, CÉSAR RIBEIRO, Chefe do Cartório desta Zona,
subscrevo.
MARTINHA TERRA SALOMON,
Juíza Eleitoral da 114ª Zona.
EDITAL N. 021/2018 (GERAÇÃO DAS MÍDIAS)
A Excelentíssima Senhora MARTINHA TERRA SALOMON, 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, o(s) representante(s) 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, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 19/09/2018, das 09h às 19h, 20/09/2018,
das 09h às 19h e 21/09/2018, das 09h às 19h correspondente ao(s) município(s) 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 n. 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 ocorreram 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 n. 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 de Porto Alegre/RS, aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, CÉSAR RIBEIRO, Chefe do Cartório
desta Zona, subscrevo.
MARTINHA TERRA SALOMON,
Juíza Eleitoral da 114ª Zona.
EDITAL N. 022/2018 (OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO)
A Excelentíssima Senhora MARTINHA TERRA SALOMON, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 194 da Resolução TSE n. 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, o(s) representante(s) 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 (ou qualquer outro local designado), executará, às 12h00min do dia 06 de outubro de 2018, a
oficialização do sistema de gerenciamento relativa ao município de Porto Alegre, que será utilizado nas Eleições Gerais 2018, de modo que as
pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar o processo, conforme o disposto na mencionada 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 10 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, CÉSAR RIBEIRO, Chefe do Cartório desta Zona,
subscrevo.
MARTINHA TERRA SALOMON,
Juíza Eleitoral da 114ª Zona.
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130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2018 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-39.2018.6.21.0130
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA LEITE
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB 85237, EMILE STEFFENS-OAB
103841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844, LIVIA LOPES VARGAS-OAB 76631, MARCOS DEWITT WEINGARTNER-OAB 52761,
MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77751, TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543 E WILIAN GILNEI
DA COSTA-OAB 82971)
RESPONSÁVEL(S) : ROBSON SÁ DA COSTA E ALTEMIR JOSÉ DA COSTA
Rh.
Intime-se o Partido, para que, no prazo de 03 dias, se manifeste sobre as informações e documentos apresentados nos autos.
Após, retornem conclusos.
Diligências legais.
São José do Norte, 12 de setembro de 2018
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA LEITE
Juiz Eleitoral da 130ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2018 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-91.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS EDUARDO PINTO LAMEGO (ADV(S) CARLOS EDUARDO PINTO LAMEGO-OAB 27599), ELENARA NUNES
IANZER, NEIMAR PIRES RODRIGUES E MARA BEATRIZ LIMA DOS SANTOS
Vistos.
Declaro a revelia de ELENARA NUNES IANZER, devendo correr todos os prazos processuais independentemente de intimação, uma vez que
intimada a constituir advogado, sob pena de revelia, transcorreu o prazo sem manifestação (fl. 71).
Diligências legais.
Bagé, 11 de setembro de 2018
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

156ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2018 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-94.2018.6.21.0156
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
RESPONSÁVEL(S) : AFONSO PRAÇA BAPTISTA E LUIZ FRANCISCO NUNES MARTINS
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do Partido Progressista - PP - de Palmares do Sul referente ao exerc5ício
financeiro de 2017.
Conforme a informação de fl. 02, o partido não apresentou suas contas no prazo legal. Logo, foi remetida carta para citação dos responsáveis
(fls. 03), recebida pela Presidente do Órgão Partidário em 20/07/2018 , todavia não houve manifestação.
Assim, foi determinada a autuação dos autos e a imediata suspensão de recebimento das quotas do Fundo Partidário, bem como a juntada
aos autos de eventuais extratos bancários e/ou recibos eleitorais, enviados à Justiça Eleitoral, relativos a movimentação financeira do ano de
2017.
Sobreveio certidão, informando que não foram encontrados registros de recebimento de recursos do Fundo Partidário, com base nos sistemas
do Tribunal Superior Eleitoral, bem como da inexistência de recibos de doação.
Cumpridas estas diligências, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer recomendando a declaração de não prestação de
contas.
É o breve relatório.
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DECIDO.
A Resolução 23.546/2017, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação financeira
ao Juiz Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Os órgãos partidários municipais continuam obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não tenham movimentado recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Entretanto, o partido supracitado e os responsáveis financeiros, mesmo após intimação, não apresentaram sua documentação contábil,
mantendo a omissão quanto à prestação.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no art. 30, da Resolução supramencionada,
sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, restando caracterizada a inadimplência quanto à obrigatoriedade.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Progressista - PP - de Palmares do Sul referente ao exercício financeiro de 2017,
nos termos do art. 46, inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo municipal
a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do registro de seu órgão de
direção municipal, até que seja regularizada sua situação com a efetiva apresentação das contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cópia desta decisão para as providências
cabíveis em relação a suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se com baixa.
Palmares do Sul, 13 de setembro de 2018
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2018 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-79.2018.6.21.0156
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Capivari do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : SAMUEL DE AGUIAR SEVERO E ELISEO DIAS DE OLIVEIRA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do Partido Republicano Brasileiro - PRB - de Capivari do Sul referente ao
exercício financeiro de 2017.
Conforme a informação de fl. 02, o partido não apresentou suas contas no prazo legal. Logo, foi remetida carta para citação dos responsáveis
(fls. 03), a qual retornou negativa. Tão logo foi enviada carta ao Diretório Estadual e Nacional, as quais foram recebida, respectivamente, em
14/08/2018 e em 16/08/2018 , todavia não houve manifestação.
Assim, foi determinada a autuação dos autos e a imediata suspensão de recebimento das quotas do Fundo Partidário, bem como a juntada
aos autos de eventuais extratos bancários e/ou recibos eleitorais, enviados à Justiça Eleitoral, relativos a movimentação financeira do ano de
2017.
Sobreveio certidão, informando que não foram encontrados registros de recebimento de recursos do Fundo Partidário, com base nos sistemas
do Tribunal Superior Eleitoral, bem como da inexistência de recibos de doação.
Cumpridas estas diligências, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer recomendando a declaração de não prestação de
contas.
É o breve relatório.
DECIDO.
A Resolução 23.546/2017, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação financeira
ao Juiz Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Os órgãos partidários municipais continuam obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não tenham movimentado recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Entretanto, o partido supracitado e os responsáveis financeiros, mesmo após intimação, não apresentaram sua documentação contábil,
mantendo a omissão quanto à prestação.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no art. 30, da Resolução supramencionada,
sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, restando caracterizada a inadimplência quanto à obrigatoriedade.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB - de Capivari do Sul referente ao exercício financeiro de
2017, nos termos do art. 46, inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo
municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do registro de seu órgão de
direção municipal, até que seja regularizada sua situação com a efetiva apresentação das contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cópia desta decisão para as providências
cabíveis em relação a suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se com baixa.
Palmares do Sul, 13 de setembro de 2018
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE
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159ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 021/2018 (GERAÇÃO DAS MÍDIAS)
A Excelentíssima Senhora MARIA THEREZA BARBIERI, MMª. 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 a Digníssima Representante do Ministério Público Eleitoral nesta
Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na Avenida Padre Cacique, n.º 96,
neste município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, nos seguintes dias e horários: 19/09/2018, das 08h30min às 19h,
21/09/2018, das 08h30min às 19h e, se necessário, 24/09/2018, das 08h30min às 19h, correspondente à 159ª Zona Eleitoral - 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 treze dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, ROBSON THALES RODRIGUES, Chefe de Cartório da
159ª Zona Eleitoral, subscrevo.
MARIA THEREZA BARBIERI,
Juíza Eleitoral da 159ª Zona.

160ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CARGA DAS URNAS - 023/2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA, MM. Juiz(a) 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(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público
Eleitoral nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na RUA
ERNESTO DA FONTOURA, 194, nesta capital, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas nas ELEIÇÕES GERAIS
2018, executará, pelos técnicos 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,
Letícia Garcia, Alberto Gehrke, Aline Amaral Muszinski e pelos auxiliares Andre Carrion Penna, Camila Alberton de Araújo, Gabriel de Oliveira
Ledur, Hivair Garrincha Leal, Jeferson da Paixão Matos, João Carlos Palmeira Vieira, Luana Borges Finato, Paulo Luis Schrammel, Rubem
Rodrigo Felipe Medeiros de Magalhaes, Victoria Karpinski, Vinícius de Almeida Luisi, Luis Eduardo de Los Reyes Romeu, Whalison
Castelnobles da Rosa, Alexia Medeiros Lima, Iamasse da Silva Vieira, Bruna Dornelles D'Agostini, Felipe Monteiro dos Santos, Gercia Zelina
Quadros Moreira, Joseane Monteiro dos Santos, Frantchesco Rabaiolli, Jessica Motta de Araujo, Lisiane Jacintho de Oliveira, Rodrigo Chagas
dos Santos, Everton Luis Santos Leal, Jessica Alice Feitosa Pereira, Marcelo Bertoncello Gallicchio, Ricardo de Moura Rangel, Rodrigo
Bittencourt Oliveira, Andressa Ribas Gadea, João Carlos Palmeira Vieira, Kelen Suelen da Conceição Pescador e Mauro Fabricio Nunes
Gonçalves, Daniel Villar de Oliveira, Elisangela Martins Ritz Balardim, Jaqueline Maria Weinet, Rafael Barboza Nunez, Adriane Smolarek da
Silva, Lucas da Fonseca Machado, Luis Haroldo de Avila Miranda, Maria Eduarda Dornelles D'Agostini e Regina Medianeira Santos Mendes,
Paolo Bakunin Nascimento da Silva, Eliane de Almeida, Fernanda da Silveira Costa, Franciane Lemes dos Santos, Marcelo Monteiro Mendes,
Maria Cleonice da Silva Lima, Thaiana de Bastos Silva, Andressa Regina Gomes da Silva, Kelly Cristina Ferreira, Diego Erthal Almeida a
carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação e a preparação, a realização de
teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência; 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, no(s)
seguinte(s) dia(s) e horários(s): 21/09/2018, das 08h às 19h, 22/09/2018, das 08h às 19h, 23/09/2018, das 08h às 19h, 24/09/2018, das 08h às
19h, 25/09/2018, das 08h às 19h, 26/09/2018, das 08h às 19h, 27/09/2018, das 08h às 19h e 28/09/2018, das 08h às 19h correspondente à
160ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, 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, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 02/10/2018 às 09h, 03/10/2018 às
09h, 04/10/2018 às 09h e 05/10/2018 às 09h, 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, e, havendo necessidade, ocorrerá, nas mesmas datas, a geração de mídias e, logo após, no mesmo lugar, a carga daquelas
que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para 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 8h e 20h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de mídias, 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 e 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
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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 o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente edital,
que vai afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, MICHELLE DORNELLES D AGOSTINI, Chefe do Cartório
desta Zona, subscrevo.
ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA
Juiz(a) Eleitoral da 160ª Zona
EDITAL DE GERAÇÃO DE MÍDIAS - 022/2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA, MM. Juiz(a) 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(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, o(s) representante(s) 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, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 19/09/2018, das 09h às 19h,
20/09/2018, das 09h às 19h e 21/09/2018, das 09h às 19h correspondente ao(s) município(s) 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 ocorreram 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 o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente edital,
que vai afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, MICHELLE DORNELLES D AGOSTINI, Chefe do Cartório
desta Zona, subscrevo.
ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA
Juiz(a) Eleitoral da 160ª Zona

173ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 023/2018
A Doutora Quelen Van Caneghan, Juíza Eleitoral da 173ª Zona de Gravataí-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 Angelino Loranzi, nº 253,
em Gravataí, RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e
§§ da Resolução TSE n. 23.464/15, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativo à Prestação de Contas
Anuais - Exercício 2017, do diretório municipal dos Partido abaixo identificados..
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Gravataí-RS, 13 de setembro de 2018.
Eu, Márcia Veronique da Rocha Lahude, Chefe de Cartório da 173ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Quelen Van Caneghan,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 024/2018
A Doutora Quelen Van Caneghan, Juíza Eleitoral da 173ª Zona de Gravataí-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 Angelino Loranzi, nº 253,
em Gravataí, RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e
§§ da Resolução TSE n. 23.464/15, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativo à Prestação de Contas
Anuais - Exercício 2017, do diretório municipal dos Partido abaixo identificados..
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Gravataí-RS, 13 de setembro de 2018.
Eu, Márcia Veronique da Rocha Lahude, Chefe de Cartório da 173ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Quelen Van Caneghan,
Juíza Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 051/2018 - 173ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC 21-21.2018.6.21.0173
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Exercício Financeiro 2013
PROCEDÊNCIA: Gravataí - RS
PARTIDO: Partido dos Trabalhadores - PT – Advogado: Ataídes Lemos da Costa – OAB/RS 68.521
RESPONSÁVEIS: Lucas Kirschke da Rocha (Presidente); Auri Sanches de Oliveira (Tesoureiro).
JUÍZA ELEITORAL: Quelen Van Caneghan
Vistos.
Notifique-se o Partido dos Trabalhadores para que se manifeste no prazo de 72 horas na forma da legislação mencionada no parecer técnico.
Gravataí, 10 de setembro de 2018
Quelen Van Caneghan
Juíza Eleitoral
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Anexo I – PAE 045766/2018
Listagem de Eliminação de Documentos
65ª Zona Eleitoral
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

6000-7.04

Comprovante de comparecimento (destacado do
caderno de votação)

2014- 2016

Descarte permitido pela Regra R17

3.661

6000-7.02

Comunicação de Delegados credenciados

2012

Descarte permitido pela Regra R09

4

6000-7.01

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

2011

Descarte permitido pela Regra R04

16

6000-1.02

Documento referente a postagem de
correspondência, material e patrimônio

2015 – maio de Descarte permitido pela Regra R12
2016

34

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2012

Descarte permitido pela Regra R09

407

6000-7.03

Lacres das urnas

2016

Descarte permitido pela Regra R17

166

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos
eleitorais(PETEs)

2012

Descarte permitido pela Regra R09

1.939

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2012

Descarte permitido pela Regra R09

1.822

6000-7.01

Requerimentos de justificativas eleitorais,
submetidos à análise do juízo e deferidos

2011

Descarte permitido pela Regra R12

7

Canela, 01 de junho de 2018.
IOLANDA XAVIER DA SILVA
Chefe de Cartório

Quantidade

*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

