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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 2429-58.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 500842014
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Executado(s): SILVIO LUCIANO DA SILVA RIBEIRO - CARGO DEPUTADO FEDERAL e N° 1250 (Adv(s) João Affonso da Camara Canto
OAB/RS 12.393 e Lieverson Luiz Perin OAB/RS 49.740)
Vistos.
Frustradas as tentativas anteriores de localização do devedor, a UNIÃO declinou novo endereço da parte executada.
Ante o exposto, determino a intimação do executado no endereço apresentado pela UNIÃO (fl. 149), nos termos do despacho de folha 89.
Diligências legais.
Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2020.
Des. Eleitoral SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES,
Relator.

Pautas
PAUTA N. 12/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 14.02.2020 (sexta-feira, às 14:00 horas):
Relator: Desembargador Eleitoral Sílvio Ronaldo Santos de Moraes 1) Proc. Classe E.Dcl. N. 4872 - Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro - de Partido Político - Exercício 2016. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido Socialista Brasileiro - PSB (Adv(s) Luciano Manini
Neumann-OAB OAB/RS 82.374 e Vanir de Mattos-OAB OAB/RS 32.692). Embargado(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 05.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 11/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 13.02.2020 (quinta-feira, às 14:00 horas):
Relator: Desembargador Eleitoral Sílvio Ronaldo Santos de Moraes 1)Proc. Classe E.Dcl. N. 6346 - Recurso Criminal - Ação Penal Corrupção Ou Fraude - Cargo - Prefeito - Condenação Criminal - Multa - Prodecente. Procedência: D/C. Embargante(s): Ministério Público
Eleitoral. Embargado(s): Cristiane Keller e Gilberto Antonio Keller (Adv(s) Jonatan Mozar Mollmann-OAB OAB/RS 95.500).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 05.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 10/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 14.02.2020 (sexta-feira, às 11:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1)Proc. Classe RC N. 44694 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude Pedido de Condenação Criminal. Procedência: São Leopoldo. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Rozelaine Pereira
(Adv(s) Adler dos Santos Baum-OAB OAB/RS 58.312 e Jader Marques-OAB OAB/RS 39.144), Edite Rdorigues Lisboa (Adv(s) Adler dos
Santos Baum-OAB OAB/RS 58.312, Jader Marques-OAB OAB/RS 39.144 e Letícia Gatelli Bazana-OAB OAB/RS 75.385), Maria Cristina
Fernandes (Adv(s) Stephan Doering Darcie-OAB OAB/RS 80.092).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 05.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo – DiretorGeral.
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PROCESSO 0602982-17.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602982-17.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANE KREPS FERREIRA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL, FABIANE KREPS FERREIRA
MARTINS Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760 Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO RS048760
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 12/02/2020, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de fevereiro de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602543-06.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602543-06.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ITHAMAR SITTA DEPUTADO ESTADUAL, ITHAMAR SITTA Advogados do(a) REQUERENTE:
CASSIO STURM SOARES - RS114303 Advogados do(a) REQUERENTE: CASSIO STURM SOARES - RS114303
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 12/02/2020, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de fevereiro de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602613-23.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602613-23.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 AIRTON JOSE DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, AIRTON JOSE DE SOUZA Advogados do(a)
REQUERENTE: MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARIANA STEINMETZ - RS91425, MARILUZ COSTA - RS103396 Advogados do(a)
REQUERENTE: MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARIANA STEINMETZ - RS91425, MARILUZ COSTA - RS103396
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 12/02/2020, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de fevereiro de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603030-73.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603030-73.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JAIR CARLINHOS LAUXEN DEPUTADO FEDERAL, JAIR CARLINHOS LAUXEN Advogado do(a)
REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/02/2020, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de fevereiro de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602706-83.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602706-83.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDUARDO VARGAS PELICIOLLI DEPUTADO ESTADUAL, EDUARDO VARGAS PELICIOLLI
Advogados do(a) REQUERENTE: ROGERIO DIMAS DE PAIVA - DF31060 Advogados do(a) REQUERENTE: ROGERIO DIMAS DE PAIVA DF31060
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/02/2020, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de fevereiro de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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Edital
EDITAL DE JUNTAS ELEITORAIS N. 1/2020
A Desembargadora MARILENE BONZANINI, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais
e em conformidade com o disposto no § 2º do art. 36 da Lei n. 4.737/65, combinado com o art. 15 da Resolução TRE-RS n. 337, de 18 de
dezembro de 2019, torna pública, a seguir, a relação dos cidadãos indicados para compor, na renovação de eleições de oito de março do
corrente ano, a Junta Eleitoral organizada na Zona onde haverá pleito:
055ª Zona Eleitoral – Parobé
Presidente: Juiz Eleitoral
Membros Titulares: CARLA TARINE LOPES e MARCOS ANDRE ALVES.
Membros Substitutos: JULIANA MAGRINI VILLELA
Porto Alegre, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Presidente

Acórdãos
PROCESSO 0602526-67.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602526-67.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN, VLADIMIR DE MELLO BRASIL, ANA CLAUDIA BITENCOURT CLAUDINO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE
2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas, nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 374, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar a servidora Pacifica Maria Steinmetz Ribeiro Kliemann, Técnica Judiciária, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, da Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) da 096ª Zona Eleitoral – Cerro Largo/RS, a partir de 12-02-2020.
Art. 2ª Dispensar a servidora Fabiane Tourem Gressler Tomm, Técnica Judiciária, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal,
da Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da 127ª Zona Eleitoral – Giruá/RS, e designá-la para a Função Comissionada de Chefe de
Cartório (FC-6) da 096ª Zona Eleitoral – Cerro Largo/RS, a partir de 12-02-2020.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

ZONAS ELEITORAIS

4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2020 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 287-98.2016.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Espumoso
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS (ADV(S) MATEUS PARIZOTTO-OAB 95502)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON DOS SANTOS ORTIZ E RICARDO NUNES STRELOW (ADV(S) MATEUS PARIZOTTO-OAB 95502)
Vistos.
Trata-se de pedido de prazo para comprovação de pagamento das parcelas do Acordo Extrajudicial, homologado às fls. 294/301, pelo Partido
Progressistas-PP do município de Espumoso/RS.
Assim, determino a intimação pessoal da Advocacia-Geral da União-AGU para que se manifeste a respeito da petição de fl. 336.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
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Espumoso, 05 de fevereiro de 2020
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2020 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AIJE - 681-48.2016.6.21.0023
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - NEGANDO A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE BRUM PIAS
REPRESENTANTE(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : DARCI PRETTO DA SILVA JUNIOR (ADV(S) FELIPE OLIVEIRA ANTONIAZZI-OAB 81682, LIEVERSON LUIZ PERINOAB 49740, NASSER VITORIA JALIL-OAB 37419 E THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660), UBIRATAN MACHADO ERTHAL (ADV(S)
ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO-OAB 47143 E PRISCILA SCHUSTER COLLING-OAB 91513), GILVANE ANDREATA PRETTO
DA SILVA E JULIO CESAR HENRIQUE JEREMIAS (ADV(S) LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740, NASSER VITORIA JALIL-OAB 37419 E
THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660), DARCI PRETTO DA SILVA (ADV(S) LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740), NANDIR DOS
SANTOS E MARIO SERGIO DOS SANTOS (ADV(S) NASSER VITORIA JALIL-OAB 37419)
Vistos.
Designo audiência para fins de tentativa de acerto/composição da multa fixada à fl. 3999v para o dia 21/02/2020, às 14 horas, junto à Sala de
Audiências da 2ª Vara Cível do Fórum de Ijuí localizada na Rua Tiradentes 671, 6º andar, Centro, Ijuí/RS.
Intimem-se.
Diligências legais.
Ijuí, 04 de fevereiro de 2020
SIMONE BRUM PIAS
Juíza Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2020 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CART - 48-32.2019.6.21.0023
CARTA PRECATÓRIA CITATÓRIA - EDIR CARVALHO
PROCEDÊNCIA: Augusto Pestana
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE BRUM PIAS
DEPRECANTE(S) : 155ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTO PESTANA/RS
DEPRECADO(S) : 23ª ZONA ELEITORAL DE IJUÍ/RS
Vistos.
Prorrogo o período de prova em um mês.
Intime-se o réu para efetuar o pagamento ajustado, comprovando nos autos em 05 dias, e juntificando a ausência de apresentação em janeiro
de 2020 no mesmo prazo, sob pena de revogação do benefício.
Caso o réu não atenda a intimação ou não sendo localizado, devolva-se à origem.
Diligências legais.
Ijuí, 04 de fevereiro de 2020
SIMONE BRUM PIAS
Juíza Eleitoral da 023ª ZE

24ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2020 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 3-25.2019.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
INTERESSADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, MARCELO GUIMARÃES PETRINI E GOMERCINDO DOS SANTOS
(ADV(S) ISMAR GOMIDES JUNIOR-OAB 37907), CLOVIS ANTONIO RAVAROTTO CORREA
I - RELATÓRIO
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de requerimento de regularização de contas não prestadas, relativas ao exercício de 2016, apresentado pelo Movimento Democrático
Brasileiro de Itaqui/RS, com protocolo em 07/03/2019 (fl.02).
Foi publicado o Edital n. 14/2019 em 10/05/2019, transcorrendo o prazo legal sem que qualquer impugnação fosse apresentada (certidão de fl.
52).
Em exame preliminar (fl. 53), a unidade técnica verificou a ausência de documentos elencados no art. 29 da Res. TSE 23.464/2015. Intimadas
as partes, o partido realizou a complementação dos documentos (fls.60-80).
Em exame das contas (fls. 84-87), constataram-se indícios de falhas no cumprimento da legislação eleitoral. Intimadas as partes sobre o teor
do exame, o partido apresentou manifestação às fls. 94-99.
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No parecer conclusivo (fls. 100-101), a unidade técnica apontou o recebimento de recursos de origem não identificada, indicando a
necessidade de devolução dos valores ao erário. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer concluindo pela
aprovação com ressalvas, cabendo à agremiação partidária, não obstante, proceder à devolução dos valores indicados no parecer conclusivo
em razão da inexistência da identificação de suas origens (fls. 103-104).
Intimadas as partes para defesa, o partido manifestou-se à fl. 110, requerendo a expedição de guia para devolução dos valores e o
deferimento do pedido de regularização de contas (fl.110).
Expedida a GRU para pagamento do débito e juntado aos autos o respectivo comprovante de pagamento (fls.114-116), manifestou-se ao
parquet eleitoral pela regularidade do recolhimento e pela reiteração do parecer anteriormente expedido.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O presente pedido de regularização mostra-se adequado, nos termos do art. 59 da Res. 23.546/2017, atualmente revogada pela Res.
23.604/2019, haja vista que o Movimento Democrático Brasileiro de Itaqui teve suas contas partidárias, referente ao exercício financeiro de
2016, julgadas como não prestadas nos autos da PC nº 6-48.2017.6.21.0024, com decisão transitada em julgado em 17/11/2017.
Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como às orientações do Tribunal Superior Eleitoral que, para as prestações
de contas do exercício de 2016, estão dispostas na Resolução TSE nº 23.464/2015 e, no que diz respeito às disposições processuais, na
Resolução 23.604/2019.
Em que pese a existência de irregularidade nas contas em exame, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral para deferir o presente
requerimento de regularização de contas não prestadas.
Dos documentos acostados, verifica-se a identificação de irregularidade nas contas, consubstanciada no recebimento de recursos de origem
não identificada.
O §2º do art. 8º e o art. 13, I, a), ambos da Resolução TSE n.23.464/2015, dispõem que:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil.
[…] § 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas “Doações para Campanha” ou “Outros Recursos”,
conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte, ou
o CNPJ no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados.
Art. 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; [...]
Conforme item III, a), do Exame das contas, a irregularidade foi identificada em 4 (quatro) depósitos recebidos na conta bancária do partido em
exame, totalizando o valor de R$ 55,75 (tabela de fl.85). No documento de fl.65, o partido declarou que os mencionados valores se tratavam de
transferências de sobras de campanhas, inexistindo, entretanto, a respectiva identificação do CNPJ do candidato no extrato bancário.
Em resposta, a agremiação admitiu a ocorrência da falha na identificação das origens no extrato bancário, sendo impossível o saneamento da
irregularidade a posteriori. Contudo, alegou se tratar de valores ínfimos, cujas origens estariam declaradas nos documentos de fls. 61-70.
Na ótica do Ministério Público Eleitoral, a falha apontada configurou-se defeito formal e material de pequena expressão, não havendo prejuízo
às contas ou ao erário.
As origens dos valores arrecadados pelas agremiações partidárias devem conter transparência a fim de propiciar à Justiça Eleitoral, e à própria
sociedade, a realização de uma fiscalização eficiente. Para tal fim, a norma eleitoral é clara quanto à necessidade de que as doações
recebidas sejam identificadas nos extratos bancários através do CPF ou CNPJ do doador, sendo caracterizadas como de origem não
identificada as doações recebidas sem essa informação.
Como se observa dos autos, os documentos mencionados como hábeis a esclarecer as origens dos recursos tratam-se de declarações
unilaterais do partido (fls. 61-70), cuja apresentação não tem a força de tornar dispensável a observância do supracitado art. 8º.
Entretanto, sob a perspectiva do princípio da proporcionalidade, os valores recebidos irregularmente pela agremiação não demonstram
potencial lesivo ao bem jurídico protegido, não trazendo prejuízo ao deferimento do presente requerimento para levantar a situação de
inadimplência do partido perante a Justiça Eleitoral, ainda que representem 51% do total dos recursos financeiros arrecadados.
Ademais, a agremiação atendeu a notificação para devolução dos valores ao erário (fl.116), nos termos do art. 59, 2º, da Res. TSE
23.546/2017.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, DEFIRO o presente requerimento do Movimento Democrático Brasileiro de Itaqui, para fins de levantamento da situação de
inadimplência de contas julgadas não prestadas referentes ao exercício financeiro de 2016.
Com a regularização das contas, cessam-se os efeitos da sanção de suspensão de recebimento de recursos do Fundo Partidário, cominada
nos autos da PC nº 6-48.2017.6.21.0024.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se as partes através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas - SICO e notifiquem-se o órgão nacional e estadual do partido
dos termos desta decisão, informando-os da cessação da sanção de repasses de novas cotas do Fundo Partidário.
Por fim, arquivem-se com baixa.
Itaqui, 03 de fevereiro de 2020
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
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25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2020 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 28-69.2018.6.21.0025
REQUERIMENTO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ELIANE RODRIGUES DA SILVA SCHRANCK-OAB 44189)
RESPONSÁVEL(S) : ALINE GARCIA MARQUES, ANIBAL RIBAS E CARLOS TREPTON MARQUES (ADV(S) ELIANE RODRIGUES DA
SILVA SCHRANCK-OAB 44189), RODRIGO GONZALES ASTURIAN, ALEXANDRO PERES RODRIGUES E PEDRO RIBEIRO
RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de Pedido de Regularização de Contas Julgadas Não-Prestadas apresentado pelo Progressistas - PP – de Jaguarão/RS, referente ao
exercício financeiro de 2016 (fls. 02-45).
Publicado o Edital n. 013/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 28.03.2019, dando publicidade à Demonstração do Resultado do
Exercício e ao Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas do partido político em questão, decorreu o prazo legal sem impugnação
(certidão de fl. 115).
Expedido Exame preliminar à fl. 116, restou desnecessária a complementação de documentos assim como eventual intimação do partido para
tanto.
Sobreveio o Exame da Prestação de Contas (fls. 119-121), sendo constatadas irregularidades. Uma delas é acerca do recebimento de
recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 1.000,00 e outra são recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.657,00.
Porém, tocante ao valor do Fundo Partidário, relatou o examinador que se encontrava em processo de devolução nos autos do processo PC n.
29-88.2017.6.21.0025.
Intimados do relatório de exame, partido e responsáveis se mantiveram inertes, consoante certidão de fl. 125 v.
Outrossim, foi determinada a emissão do parecer conclusivo em despacho de fl. 126.
Sobreveio o parecer conclusivo, às fls. 127-130, apontando que o valor relativo ao Fundo Partidário estava sendo quitado parceladamente até
aquele momento pelo partido.
Também apontou o parecer que o valor dos recursos de origem não identificada no montante de R$ 2,657,00 permanecia sem esclarecimentos
por parte do partido.
Nesse sentido, opinou o examinador que, para a regularização das contas, era necessária a quitação dos valores parcelados bem como a
devolução dos valores tidos como de origem não identificada.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela intimação do partido e dos responsáveis para que oferecessem defesa (fl.
134).
Foi determinada a intimação do partido e responsáveis para que oferecessem defesa no prazo de quinze dias, prazo este que transcorreu in
albis, consoante certidão de fl. 140 v.
Foi determinada em despacho de fl. 141 a vista às partes no prazo de três dias, em obediência ao art. 40 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos.
Em decisão de fls.150-151, foi determinado que o partido recolhesse ao erário o valor relativo aos recursos não identificados, acrescido de
multa de 20%, atualizado monetariamente desde a data de ocorrência do fato gerador até o momento do recolhimento.
Também ficou assentado no referido despacho que além do recolhimento acima descrito, havia a necessidade da plena quitação dos valores
relativos ao Fundo Partidário recebido para que se pudesse regularizar as contas.
Sendo assim, o partido e responsáveis foram intimados para que no prazo de 15 (quinze) dias, comprovassem a quitação dos referidos valores
(fl. 153).
Em petição de fls. 173-184, o partido juntou comprovantes da quitação dos valores relativos ao Fundo Partidário e solicitou o parcelamento dos
valores de origem não identificada.
Porém, em petição de fl. 186 o partido pediu a reconsideração do parcelamento, dispondo-se ao pagamento integral dos valores de origem não
identificada.
Em despacho de fl. 195 foi determinada a expedição de Guia de Recolhimento da União e sua quitação pelo partido no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de inscrição no CADIN.
Às fls. 203-204 o partido juntou o comprovante de pagamento da referida guia nos autos.
Foi dada nova vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 209).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da apreciação de Pedido de Regularização de Contas Partidárias Julgadas Não Prestadas, referentes ao exercício financeiro do ano
de 2016, apresentadas pelo Progressistas - PP – de Jaguarão/RS.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.464/2015 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
Em análise técnica verificaram-se duas pendências que foram sanadas através do devido recolhimento de valores ao erário.
Outrossim, considerando a Análise Técnica expedida e o Parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, cabível a aprovação das contas
apresentadas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo REGULARIZADAS as contas do Progressistas - PP– de Jaguarão/RS, referente ao exercício financeiro de 2016, nos
termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.464/2015, ante os fundamentos declinados.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, proceda o Cartório Eleitoral com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes – SICO – e com o
levantamento da sanção de Suspensão imposta pela ausência de Prestação de Contas no Exercício Financeiro em questão, se por outro
motivo o Partido não se encontrar com a anotação suspensa, comunicando-se ao TRE-RS.
Outrossim, efetue-se o levantamento da proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário pelo PP de Jaguarão, apenas quanto às
contas relativas ao exercício de 2016.
Devolvam-se os livros diários e razão, constantes no Anexo I.
Em atenção ao art. 60, I, “a” da Resolução TSE n. 23.464/2015, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do Partido acerca do teor da
presente decisão.
Após, arquivem-se.
Jaguarão, 05 de fevereiro de 2020
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2020 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-48.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUIZ ELEITORAL: FELIPE ROBERTO PALOPOLI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ADRIANA BONIATTI-OAB 60678)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE FRANCISCO FERREIRA DA LUZ E ANA CRISTINA RAMOS CARDOSO (ADV(S) ADRIANA BONIATTI-OAB
60678)
Vistos.
Junte-se cópia do Processo PJe PC-PP nº 0600001-37.2019.6.21.0046.
Dê-se vista ao MPE para intimação da sentença de fls. 75/76v, bem como para que se manifeste acerca da juntada errônea de documentos via
PJe.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 04 de fevereiro de 2020
FELIPE ROBERTO PALOPOLI
Juiz Eleitoral da 046ª ZE

50ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2020 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-18.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Jerônimo
JUÍZA ELEITORAL: PAULA FERNANDES BENEDET
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) GABRIEL DORNELLES MARCOLIN-OAB 76643)
RESPONSÁVEL(S) : URBANO KNORST E JOB BARBOSA COLERAUS (ADV(S) GABRIEL DORNELLES MARCOLIN-OAB 76643)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Jerônimo.
A prestação de contas foi apresentada, em 23/05/2019, fora do prazo previsto no “caput” do art. 32 da Lei nº 9.096/1995.
O partido, a presidente e o tesoureiro estão representados por advogado, com procurações juntadas aos autos, fls. 29/31.
Foi emitido “Parecer Conclusivo”, fls. 66/67, no qual o analista relaciona as irregularidades e impropriedades, as quais transcrevo a seguir:
“Do solicitado no Exame da Prestação de Contas:
- não foi apresentado o comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, previsto no art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17;
- em relação aos relatórios discordantes não houve a apresentação de novos relatórios, permanecendo a discordância;
- quanto ao apontado sobre os comprovantes de pagamento da energia elétrica, não houve nenhuma manifestação;
- na manifestação apresentada o partido se limita a tentar justificar as receitas declaradas, tendo inclusive juntado agora recibos de doação, os
quais não atendem o previsto no art. 11, § 1º da Resolução TSE nº 23.546/2017.”
E ao final coloca:
“Pelo exposto verifica-se que mesmo ciente dos apontamentos realizados no Exame da Prestação de Contas, alguns dos quais já haviam sido
objeto de apontamentos na prestação de contas do exercício anterior, tendo levado o processo em carga e requerido dilação de prazo, mesmo
assim deixou de observar o que foi solicitado e poderia efetivamente ter sido corrigido. Assim com fundamento no resultado do exame ora
relatado, conclui-se pela desaprovação das contas do exercício de 2018, com base no inciso III, alíneas “a” e “b” do art. 46 da Resolução TSE
n. 23.546/2017”
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, fls. 69/70.
Decido.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de
São Jerônimo.
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A prestação de contas anual dos órgãos partidários municipais relativas ao exercício analisado deve seguir o previsto nos arts. 28 e seguintes
da Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo sido analisada conforme previsto nesta resolução.
O diretório municipal do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Jerônimo declarou movimentação financeira, intimado, apresentou
manifestação, deixando de juntar parte da documentação relacionada no art. 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017 e de proceder as correções
apontadas no Exame da Prestação de Contas (fl. 51), tendo apresentado manifestação sobre um dos apontamentos, porém sem se manifestar
sobre os demais e/ou corrigir todas falhas conforme apontado no Parecer Conclusivo (fls. 66/67), assim tem-se por comprometida a
regularidade das contas apresentadas.
Destaca-se ainda que o partido nos autos do processo de prestação de contas nº 90-34.2018.6.21.0050, relativo ao exercício financeiro de
2017 teve suas contas desaprovadas, sendo um dos itens lá apontados, justamente estar em desacordo com o previsto nos arts. 7º e 8º da
Resolução TSE nº 23.464/2015, equivalentes aos arts. 7º e 8º da Resolução TSE nº 23.546/2017, ou seja, o partido tinha ciência das
irregularidades já apontadas no exercício anterior e permaneceu agindo da mesma forma, contrariando o previsto na legislação, estando dessa
forma sujeito ao previsto nos arts. 13 e 14 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Destaca-se ainda que na manifestação apresentada, fls. 60/65, consta uma planilha de receitas e despesas na qual o partido informa receitas
no montante total de R$ 5.260,00, ou seja, valores superiores e divergentes dos declarados nos relatórios apresentados.
Isto posto, com fundamento no art. 46, inc. III, letras, “a” e “b” da Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO DESAPROVADAS as contas
partidárias da direção municipal do partido acima nominado, relativas ao exercício 2018 e nos termos dos arts. 7º, 13 e 14 da citada resolução,
tendo em vista que a desaprovação se deu em função de valores que não transitaram pela conta bancária com a devida identificação do
respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte conforme determina a legislação,
caracterizando recursos de origem não identificada, condeno o partido a devolução da importância de R$ 4.716,32 (R$ 4.776,32 – R$ 60,00),
com base no valor constante na Demonstração do Resultado do Exercício, fl. 03, sendo acrescida de 10% (dez por cento), totalizando R$
5.187,95, nos termos do art. 37, caput da Lei nº 9.096/95.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da decisão proceda-se conforme previsto no art. 60, inc. I, “a” e inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, arquive-se com baixa.
São Jerônimo, 04 de fevereiro de 2020
PAULA FERNANDES BENEDET
Juíza Eleitoral da 050ª ZE

56ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2020 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 29-24.2019.6.21.0056
EXECUÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
APENADO(S) : LUIS MATEUS DA SILVA DE AGUIAR (ADV RAMON HORN DA ROSA - OAB/RS 109.626)
Vistos.
Trata-se de Execução Penal em desfavor de LUIS MATEUS SILVA DE AGUIAR, condenado, nos autos da Ação Penal n.
4983.2017.6.21.0056, como incurso nas sanções dos artigo 312 e 296, ambos do Código Eleitoral, e do artigo 331, na forma do artigo 69,
caput, ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e à pena de 60 dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um)
salário-mínimo, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal.
Devidamente intimado para efetuar o pagamento da prestação pecuniária e da pena de multa (fl. 36), o apenado acostou aos autos o
comprovante de pagamento relativo à pena restritiva de direitos.
Conclusos os autos, determinou-se vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 41 ), que lançou a promoção de fl. 46, requerendo a declaração de
extinção da pena alternativa imposta.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Da análise do comprovante de depósito de fl. 39 e diante da promoção ministerial de fl. 46, constata-se o cumprimento integral da pena
alternativa imposta ao apenado.
Desta forma, a extinção da punibilidade é medida que se impõe.
Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIS MATEUS SILVA DE AGUIAR, pelo cumprimento integral da pena restritiva de
direitos, forte no artigo 66, inciso II, da Lei n. 7.210/1984.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após certificar o trânsito em julgado, proceda o Cartório Eleitoral com o registro no Sistema SACEL e a anotação no cadastro eleitoral e,
posteriormente, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Taquari, 05 de fevereiro de 2020
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 06/2020 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 49-83.2017.6.21.0056
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Violação do Sigilo do Voto Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : LUIS MATEUS SILVA DE AGUIAR (ADV(S) RAMON HORN DA ROSA-OAB 109626)
Vistos etc.
Acolho a manifestação ministerial e defiro o parcelamento da multa, conforme condições solicitadas pelo réu.
Intime-se o réu para que inicie o cumprimento, sob pena de conversão em dívida ativa.
Diligências legais.
Taquari, 05 de fevereiro de 2020
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2020 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 17-83.2014.6.21.0056
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : IVO DOS SANTOS LAUTERT (ADV(S) ANA PAULA WERLANG-OAB 68596, JOÃO AFFONSO DA CAMARA CANTO-OAB 12393,
LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740, LUIZ FERNANDO VILANOVA ALVIM-OAB 5716 E THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660),
ANDRÉIA PORTZ NUNES (ADV(S) ARIANA CRISTINA BARBOSA FIGUEIREDO-OAB 88228, MARCO ANTÔNIO BANDEIRA SCAPINI-OAB
74777, MARCO ANTÔNIO DE ABREU SCAPINI-OAB 73519, PAULA HELENA SCHMITT-OAB 92484 E RONALDO FARINA-OAB 27534),
ANDRÉ LUÍS BARCELLOS BRITO (ADV(S) CARLOS OTAVIANO BRENNER DE MORAES-OAB 12209 E TIAGO BRANDÃO PÔRTO-OAB
79669), EUGÊNIO VITOR DA COSTA (ADV(S) GLEI CABRERA MENEZES-OAB 9178, LEÔNIDAS MOURA RAMOS-OAB 59919 E
LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740), DENGLAR JOSÉ PIRES, FABIANE AGUIAR DE MEDEIROS, LENIRA BIZARRO DE VARGAS E
MARCOS DE JESUS PEREIRA JUNIOR (ADV(S) GLEI CABRERA MENEZES-OAB 9178, LEÔNIDAS MOURA RAMOS-OAB 59919,
LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740 E THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660), MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS (ADV(S) GLEI
CABRERA MENEZES-OAB 9178, LEÔNIDAS MOURA RAMOS-OAB 59919, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740 E THIAGO OBERDAN DE
GOES-OAB 94660), MARIONE VILANOVA NONNENMACKER (ADV(S) ITALO CORDEIRO SCHOEDER-OAB 54820 E NARA MARIA DE
FREITAS NONNENMACKER-OAB 32206), ANA MARIA GONÇALVES MUXFELDT (ADV(S) RAFAEL PIMENTEL PEREIRA-OAB 88636)
Vistos, etc.
Devidamente justificado, defiro o prazo de 30 dias para a degravação literal dos diálogos, mais especificamente daqueles constantes no(s)
auto(s) de degravação.
Assim, oficie-se à Polícia Civil comunicando do deferimento do prazo de 30 dias para a diligência, bem como encaminhando, para o
cumprimento, cópia das mídias dos Cd´s, cópia do(s) auto(s) de degravação, número da senha fornecida para acesso às mídias.
Com a degravação literal, vista às partes para, querendo, no prazo sucessivo de 05 dias, aditarem os memoriais. O MP terá inicialmente o
prazo de 05 e depois as defesas o prazo comum de 05 dias, autorizada a carga rápida a elas para a extração de cópias.
Por fim, voltem conclusos para sentença.
Cumpra-se com prioridade.
Taquari, 05 de fevereiro de 2020
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE

69ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 02/2020 - 69ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora Luana Schneider MM. Juíza Eleitoral Substituta da 069ª Zona de São Vicente do Sul, Circunscrição Eleitoral do Rio
Grande do Sul de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº 01/2020 (documento SEI n. 0220934), aprovada pela Comissão
Permanente de Avaliação Documental, conforme documento SEI nº 0222155, 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 Cartório
da 069ª Zona Eleitoral de São Vicente do Sul 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.
São Vicente do Sul, 06 de fevereiro de 2020.
Luana Schneider
Juíza Substitutada 069ª Zona Eleitoral.
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87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2020 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-36.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE TUPANCIRETÃ - MDB (ADV(S)
MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB 14450)
RESPONSÁVEL(S) : LUCAS BRUM VARONE E CONCEIÇÃO BEATRIZ MACHADO (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB
14450)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro – MDB do Município de Tupanciretã - RS, subscrita pelos responsáveis financeiros Lucas Brum Varone e Conceição Beatriz
Machado, presidente e tesoureiro em exercício da agremiação partidária, respectivamente (fls. 46-47).
O edital de nº 009/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 10/09/2019, edição nº 169, página 47.
Em 01/10/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 31, §3º, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Realizado o exame pelos servidores designados (fls. 53-55), foi apresentado parecer conclusivo recomendando a aprovação das contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, em 18/12/2019, voltaram com parecer opinando pela aprovação das contas de 2018 do
MDB de Tupanciretã (fl. 84).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Está inscrito na Constituição da República:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Assim sendo, os partidos políticos devem observar a legislação vigente, dando especial atenção aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, a qual
regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, e que, em seu Título III (art. 30 e seguintes), trata das finanças e
contabilidade dos partidos políticos inciando pela prestação de contas. Os partidos devem observar também o que dispõem as resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, editadas para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução 23.546/2017, a qual disciplina a prestação
de contas partidária.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 34 e parágrafos) e a Resolução TSE n. 23.546/2017, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação
de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas de competência, tendo por escopo identificar a origem das receitas e a destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos
políticos e candidatos e, nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017, determinam, em seus respectivos arts. 28, I, a obrigatoriedade de os
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/95, art. 32, caput).
Em tendimento às disposições legais e regulamentares, o MDB de Tupanciretã, apresentou suas contas no dia 30/04/2019.
Elaborado parecer conclusivo pelos examinadores de contas, constatou-se que a movimentação de recursos informada condiz com os dados
existentes nos extratos bancários, bem como não foram encontradas impropriedades ou irregularidades capazes de ensejar reprimenda por
parte deste juízo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Ante o exposto, frente à regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Tupanciretã - RS, relativas
ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Cumpridas as diligências, após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 03 de fevereiro de 2020
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2020 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-21.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB 14450)
RESPONSÁVEL(S) : MARIO CESAR PORTINHO VIANNA E LEOPOLDO PICH (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB 14450)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
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Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Social Democrático – PSD do
Município de Tupanciretã - RS, subscrita pelos responsáveis financeiros Mario Cesar Portinho Vianna e Leopoldo Pich, presidente e tesoureiro
em exercício da agremiação partidária, respectivamente (fls. 30-31).
O edital de nº 009/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 10/09/2019, edição nº 169, página 47.
Em 01/10/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 31, §3º, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Realizado o exame pelos servidores designados (fls. 39-41), foi apresentado parecer conclusivo recomendando a aprovação das contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, em 18/12/2019, voltaram com parecer opinando pela aprovação das contas de 2018 do
PSD de Tupanciretã (fl. 68).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Está inscrito na Constituição da República:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Assim sendo, os partidos políticos devem observar a legislação vigente, dando especial atenção aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, a qual
regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, e que, em seu Título III (art. 30 e seguintes), trata das finanças e
contabilidade dos partidos políticos inciando pela prestação de contas. Os partidos devem observar também o que dispõem as resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, editadas para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução 23.546/2017, a qual disciplina a prestação
de contas partidária.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 34 e parágrafos) e a Resolução TSE n. 23.546/2017, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação
de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas de competência, tendo por escopo identificar a origem das receitas e a destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos
políticos e candidatos e, nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017, determinam, em seus respectivos arts. 28, I, a obrigatoriedade de os
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/95, art. 32, caput).
Em tendimento às disposições legais e regulamentares, o PSD de Tupanciretã, apresentou suas contas no dia 30/04/2019.
Elaborado parecer conclusivo pelos examinadores de contas, constatou-se que a movimentação de recursos informada condiz com os dados
existentes nos extratos bancários, bem como não foram encontradas impropriedades ou irregularidades capazes de ensejar reprimenda por
parte deste juízo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Ante o exposto, frente à regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Social Democrático – PSD do município de Tupanciretã - RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Cumpridas as diligências, após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 03 de fevereiro de 2020
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2020 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-66.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI DALMAS E DAYAN SOARES PEIXOTO (ADV(S) WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Progressista – PP do município
de Tupanciretã - RS, subscrita pelos responsáveis financeiros Giovani Dalmás e Dayan Soares Peixoto, presidente e tesoureiro da agremiação
partidária, respectivamente (fls. 44-45).
O edital de n. 009/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 10/09/2019, edição nº 169, página 47.
Em 01/10/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 31, §3º, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Realizado o exame pelos servidores designados (fls. 52-54), foi apresentado parecer conclusivo recomendando a aprovação das contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, em 18/12/2019, voltaram com parecer opinando pela aprovação das contas de 2018 do
PP de Tupanciretã (fl. 89).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Está inscrito na Constituição da República:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
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III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Assim sendo, os partidos políticos devem observar a legislação vigente, dando especial atenção aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, a qual
regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, e que, em seu Título III (art. 30 e seguintes), trata das finanças e
contabilidade dos partidos políticos inciando pela prestação de contas. Os partidos devem observar também o que dispõem as resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, editadas para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução 23.546/2017, a qual disciplina a prestação
de contas partidária.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 34 e parágrafos) e a Resolução TSE n. 23.546/2017, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação
de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas de competência, tendo por escopo identificar a origem das receitas e a destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos
políticos e candidatos e, nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017, determinam, em seus respectivos arts. 28, I, a obrigatoriedade de os
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/95, art. 32, caput).
Em atendimento às disposições legais e regulamentares, o PP de Tupanciretã, apresentou suas contas no dia 29/04/2019.
Elaborado parecer conclusivo pelos examinadores de contas, constatou-se que a movimentação de recursos informada condiz com os dados
existentes nos extratos bancários, bem como não foram encontradas impropriedades ou irregularidades capazes de ensejar reprimenda por
parte deste juízo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Ante o exposto, frente à regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Progressista – PP do município de Tupanciretã - RS, relativas ao exercício financeiro
de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Cumpridas as diligências, após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tupanciretã, 03 de fevereiro de 2020
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2020 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-60.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jari
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (PP) (ADV(S) RODRIGO BERWANGER MORO-OAB 82.490)
RESPONSÁVEL(S) : LUCÍDIO MOREIRA GOULART E ANALIA MARIA BRAZ CARLOTO (ADV(S) RODRIGO BERWANGER MORO-OAB
82.490)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas, exercício financeiro 2016, apresentada pelo Partido Progressista - PP de Jari/RS.
Apresentadas as contas (fls. 02/57), foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 74), bem como publicação de edital (fl. 129/131).
Emitido exame de prestação de contas apontando possíveis irregularidades e impropriedades (fls. 91/95).
Intimadas do referido exame (fl. 100), as partes não se manifestaram no prazo legal.
Expedido o parecer conclusivo pela unidade técnica, concluindo pela desaprovação das contas (fls. 102/103).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fls. 109/109-v).
Intimadas as partes para o oferecimento de defesa (fl. 121), o prazo transcorreu "in albis" (fl. 125).
Intimadas para o oferecimento de alegações finais (fls. 135/136), as partes permaneceram inertes (fl. 137).
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, o parquet reiterou seu parecer da fl. 109/verso (fl. 138).
É o relatório.
Decido.
A unidade técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de impropriedades e de irregularidades nas contas
apresentadas pelo partido político.
Em suma, foram apontadas as seguintes falhas: a) ausência de extratos bancários relativos à conta 61161010-06; b) receitas sem identificação
dos doadores, no montante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais); e c) não comprovação da aplicação mínima de 5% (cinco por cent0) de
recursos de Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação das mulheres, conforme
determina o art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995.
Quanto à ausência de extrato bancário da conta 61161010-06, entendo pela desnecessidade de sua apresentação, uma vez que os extratos já
foram objeto de análise na prestação de contas de campanha referente às Eleições Municipais 2016.
No que diz respeito às receitas sem identificação do respectivo doador, embora, em tese, tal inconsistência configure irregularidade, entendo
que o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), o que corresponde a 0,82% dos valores arrecadados, é um valor irrisório em comparação ao
montante total arrecadado pelo partido (R$ 21.694,32).
Assim sendo, por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considero a arrecadação financeira apontada como
irregular quantia pouco expressiva, passível de ser considerada insignificante, de modo que não tem o condão de provocar a desaprovação
das contas.
Por fim, quanto a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação das mulheres, o entendimento majoritário é de que não ensejará a desaprovação das contas até o exercício 2018, nos
termos do art. 55-C da Lei nº 9.096/1995, incluído pela Lei nº 13.831/2019,
Diante do exposto, julgo APROVADA COM RESSALVAS as contas do Partido Progressista - PP de Jari/RS, exercício de 2016, com base no
artigo 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Após o trânsito, arquive-se.
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Tupanciretã, 03 de fevereiro de 2020
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE

91ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2020 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 28-31.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - 2º TURNO
PROCEDÊNCIA: Humaitá
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) KELIN INÊS KUHN SOSSMEIER-OAB 97479)
RESPONSÁVEL(S) : DARCICIO HAMMES E FRANCISCO PAULATA (ADV(S) KELIN INÊS KUHN SOSSMEIER-OAB 97479)
Vistos etc. 1. RELATÓRIO Trata-se de requerimento de regularização de contas partidárias, referente às contas Eleitorais do 2º Turno de 2018,
do MDB - Movimento Democrático Brasileiro, do Município de Humaitá- RS. A agremiação partidária juntou a documentação referente ao 2º
Turno das Eleições Gerais de 2018 (fls. 03 a 38), exigidos pela Resolução TSE 23.553/2017, conforme comprovante de fl. 39. Foi publicado
Edital no DEJERS, cujo prazo transcorreu sem impugnação (fls. 44 e 45).
Sobreveio Parecer Técnico, opinando pela regularidade de contas (fl.47; 47-v). O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das
contas (fl. 50; 50-v). Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 2. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de requerimento
de regularização das contas, referente a eleição de 2018, apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB do Município
de Humaitá- RS. Conforme depreende-se do art. 83 da Resolução TSE 23.553/2017, o partido pode apresentar requerimento de regularização
das contas. Vejamos o seu teor:
“Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no §
2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.”
De acordo com o julgamento efetuado nos autos do Processo de Protocolo nº 51.074/2018, as contas eleitorais do MDB de Humaitá foram
julgadas não prestadas, tendo em vista não terem sido apresentada a prestação de contas eleitorais referentes ao 2º Turno do pleito de
2018. Porém, conforme se depreende do citado artigo 83, poderá o interessado rerquerer a regularização de suas contas eleitorais, referentes
à agremiação. Assim fez o partido, pois apresentou à justiça eleitoral o pedido, bem como a documentação faltante, relativamente ao 2º Turno.
Dessa forma, ao compulsar os autos, constatei que o partido não teve movimentação de recursos, e além disso, os documentos apresentados
estão conforme o determinado pela legislação eleitoral. 3.DISPOSITIVO Isso posto, considero REGULARIZADAS as contas eleitorais do MDB
- Movimento Democrático Brasileiro, do Município de Humaitá/RS, referente às Eleições Gerais de 2018. Notifique-se os diretórios nacional e
regional da regularização das contas. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para as providências cabíveis quanto à suspensão da
anotação do órgão partidário determinado nos autos de omissão de prestação de contas Eleitorais de 2018. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Após o término do prazo recursal, arquive-se
Crissiumal, 04 de fevereiro de 2020
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE

117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2020 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-44.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS-OAB 17684)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS E BENO AFONSO LUTKEMEYER (ADV(S) LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIASOAB 17684)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual do partido Progressistas de Não-Me-Toque/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Foram juntados documentos (fls. 02-271).
Houve publicação de edital (fls. 279/208), nos termos do art. 31 da Resolução do TSE n° 23.546/2017.
Intimado, nos termos do art. 31, § 1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo prosseguimento do
feito (fls. 282/283).
Foi certificado o transcurso in albis do prazo para impugnação da prestação de contas (fl. 284).
Após autorização deste juízo, o partido entregou prestação de contas retificatória e documentação complementar (fls. 306-813).
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No exame da prestação de contas, realizado em conformidade com a disposição processual do art. 35 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o
órgão técnico apontou impropriedades e irregularidades (fls. 814-839). Intimados (fl. 844), os interessados manifestaram-se e juntaram
documentos (fls. 847-874).
Foi emitido parecer conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 875-880). O MPE opinou também pela desaprovação das contas (fls.
885/886).
Os prestadores de contas ofereceram defesa e juntaram novos documentos (fls. 893-900), recolhendo espontaneamente os valores apontados
pelo setor técnico como sendo provenientes de fonte vedada (fl. 901).
Os novos documentos foram analisados pelo setor técnico, o qual reformulou algumas das conclusões registradas no parecer conclusivo,
permanecendo, todavia, o posicionamento pelo julgamento de desaprovação das contas (fls. 902/903).
Encerrada a instrução, os prestadores de contas não apresentaram alegações finais (fls. 905-906v). O Ministério Público Eleitoral reiterou o
parecer emitido anteriormente (fls. 907/908).
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo partido Progressistas de Não-Me-Toque/RS.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em 30/4/2019 (fl. 02), ocorrendo seu processamento de forma regular, consoante a
Resolução TSE nº 23.546/2017 e a nova Resolução TSE nº 23.604/2019, a qual tem aplicação imediata quanto às normas processuais (art.
65, § 1º). Nesse sentido, o órgão técnico realizou o exame preliminar, emitiu o relatório de exame das contas, colacionou parecer conclusivo e
analisou toda a documentação complementar entregue pelos prestadores de contas durante a tramitação processual, sendo assegurado ao
partido o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa em todas as fases. As partes processuais estão devidamente representadas por
advogado, atendendo ao art. 31 da nova Resolução TSE nº 23.604/2019.
Passando propriamente à análise da movimentação financeira, o posicionamento conclusivo do órgão técnico pela desaprovação das contas
constatou irregularidade grave, após exame de toda documentação e da peça defensiva (fls. 902/903). Trata-se de recebimento de recursos
provenientes de fonte vedada, com a peculiaridade de que o órgão partidário recolheu espontaneamente os valores referentes à sanção
aplicável ao caso. Assim vejamos.
Constatou-se o recebimento de doações realizadas por pessoas não filiadas ao partido político e que são consideradas, para fins legais,
“autoridades públicas”, em razão de exercício de função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público
temporário. Consequentemente, nos termos do art. 13, parágrafo único c/c art. 14, caput, da mesma Resolução, o valor de R$ 1.255,00 foi
apontado como sendo recurso de fonte vedada.
Os prestadores de contas reconheceram a irregularidade, procedendo ao recolhimento espontâneo do valor irregular ao Tesouro Nacional,
corrigido e acrescido da multa prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 893/894 e 901). Postularam a reconsideração dos
pareceres do setor técnico, a fim de que as contas fossem julgadas aprovadas, não se aplicando a suspensão do recebimento de quotas do
Fundo Partidário.
Entretanto, como bem observado na manifestação técnica de fls. 902/903, o reconhecimento da falha e o recolhimento espontâneo dos valores
ao Erário Público não elidem a irregularidade, pois só houve o recolhimento dos valores espúrios após o processamento das contas pela
Justiça Eleitoral. Para que a falha pudesse ser remida, tais recursos irregulares deveriam ter sido estornados pelo partido até o último dia útil
do mês subsequente à efetivação do crédito em sua conta bancária (art. 11, § 5º c/c art. 14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Dessa forma, permanece a irregularidade insanável, que consiste no recebimento de recursos provenientes de fonte vedada. Por expressa
previsão legal, é vedado ao partido receber qualquer contribuição ou auxílio pecuniário proveniente de doadores caracterizados como
autoridades públicas, quando não estiverem filiados à agremiação, nos termos art. 31, inciso V, da Lei nº 9.096/95 e no art. 12, inciso IV c/c §
1º, da Res. TSE nº 23.546/2017. No caso dos autos, o montante de R$ 1.255,00, correspondente à irregularidade, representa 3,42% dos
recursos financeiros totais arrecadados no exercício financeiro de 2018.
Nos termos do art. 13, parágrafo único c/c art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017, o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
por meio de GRU. Ainda, quanto às penalidades cominadas pela legislação em caso de desaprovação, o art. 49 da Resolução TSE n.
23.546/2017 prevê a devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%, a ser aplicada de forma razoável e
proporcional, pelo período de 1 a 12 meses. Tal providência já foi adotada espontaneamente pelo partido, o qual recolheu R$ 1.626,00 à União
em 23/12/2019 (fl. 901).
Esse recolhimento espontâneo do valor ao Erário Público sinaliza boa-fé por parte dos interessados, a qual será considerada na dosimetria da
sanção prevista no art. 47, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, que diz respeito à suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos
provenientes do fundo partidário.
ISSO POSTO, julgo DESAPROVADAS as contas do exercício 2018 do partido Progressistas de Não-Me-Toque/RS, com fulcro no art. 46, III,
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Deixo de impôr o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.255,00, nos termos do disposto
no art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015, acrescido dos consectários legais e da multa prevista no art. 49 da Resolução TSE n.
23.546/2017, uma vez que o partido já adotou espontaneamente a conduta em 23/12/2019, devolvendo R$ 1.626,00 à União.
Quanto à suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, prevista no art. 47, I, da Resolução TSE nº TSE n. 23.546/2017,
considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verificando o percentual envolvido, e tendo em vista que a defesa do
partido prestou esclarecimentos à Justiça Eleitoral, admitiu a falha e recolheu espontaneamente o montante devido ao Erário Público, fixo a
sanção em 01 (um) mês.
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. 59, I, a, da Resolução
TSE nº 23.604/2019).
Arquive-se.
Não-Me-Toque, 05 de fevereiro de 2020
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
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133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2020 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 4-08.2018.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : PAULO CÉSAR ÁVILA DA SILVA (ADV(S) AMANDA FRANCO DE QUADROS-OAB 82372, CARLA GRAZIELA MACHADO-OAB
81.253, GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676 E GLAUCO DOS REIS DA SILVA-OAB 67472), ROBERTA DA ROSA COSTA (ADV(S)
BRUNA DE SOUZA FRANCO-OAB 91154), LURDES DE FÁTIMA SIMÕES PADILHA (ADV(S) ELISÂNGELA CORRÊA-OAB 46E427, JULIO
BERILO DOS SANTOS NETO-OAB 98807, MARCIO ISRAEL DA SILVA PIZZIO-OAB 89868, SIMBARD JONES FERREIRA LIMA-OAB 63344
E PATRICIA ADRIANA CHAVES-OAB 110196), LOURDES MARIA GASTALDO (ADV(S) GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676)
Vistos.
No âmbito da audiência específica para oferecimento da suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, Lourdes
de Fátima Simões Padilha aceitou as condições estabelecidas, conforme termos da ata de audiência das fls. 1206-1207.
Ato contínuo foi dado início ao cumprimento das condições estabelecidas, a contar do mês de dezembro do ano de 2018, sob a
fiscalização do Juízo Eleitoral da 133ª Zona Eleitoral de Triunfo/RS . Em seguimento sobreveio infortúnio de saúde, impossibilitando a ré de
adimplir o débito remanescente de R$500,00, assim como impossibilitando-a de comparecer regularmente em Juízo, conforme Certidão da fl.
1362 e atestado médico da fl. 1363, este indicando que a paciente faz uso de medicação regular por conta de limitações físicas e psiquiátricas,
com sucessivas internações, sem previsão de alta, mormente em razão de tentativas de suicídio.
Nesse diapasão, muito embora não se tenho cumprido a integralidade do pagamento, conforme evidenciado, por conta de imperativos de
saúde, será declarada extinta a punibilidade do agente, em conformidade com a Lei nº 9.099, de 1995, artigo 89, §5º, porquanto expirado o
prazo sem revogação.
Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de Lourdes de Fátima Simões Padilha.
Atente-se que remanesce nestes autos Roberta da Rosa Costa, porquanto a respectiva suspensão condicional foi repactuada nos termos da
Decisão da fl. 1389.
De igual modo, atente-se que foi julgada extinta a punibilidade de Paulo Cézar Ávila e Lourdes Maria Gastaldo, conforme Decisão das fls.
1420-1421.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após mantenham-se os autos sobrestados.
Triunfo, 04 de fevereiro de 2020
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002/2020
A Doutora ANNIE KIER HERYNKOPF, Juíza Eleitoral da 134ª Zona de Canoas-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 Guilherme Schell, 6080,
em Canoas, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I, da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Prestação de Contas Anuais - Exercício 2013 e 2014 - do diretório municipal do Partido Social Liberal – PSL –
Canoas/RS.
OBJETO: Publicidade das contas prestadas, pelo Partido:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
Nereu Crispim – Presidente
Roberto Silva da Rocha – Tesoureiro
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias, qualquer interessado poderá impugná-las, nos termos do artigo 45, I, da Resolução 23.546/2017 do TSE,
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou bens estimáveis no
períoco.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Canoas-RS, 16 de janeiro de 2020.
Eu, Elisângela Duarte da Silveira, Chefe de Cartório da 134ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral 134ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2020 - 134ª Z.E.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 167-53.2016.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 190.595/2016
JUÍZA: ANNIE KIER HERYNKOPF
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - CONTAS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS:
Exequente(s) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.
Executado(s) : RICARDO MACIEL - PP (Adv(s) ALESSANDRO OLIVEIRA-OAB OAB/RS 2.643)
Vistos. Considerando as tentativas infrutíferas de cumprimento da obrigação, defiro o pedido retro para o fim de determinar a inscrição do
executado como inadimplente no sistema SERASAJUD, no valor atualizado da dívida, conforme ofício que segue. Diligências legais. Intimemse.
Anexo, segue Ofício n. 1197880/2020 - SERASA EXPERIAN.
Parte(s): Ricardo Maciel - CPF 910.576.390-87
Canoas, 03/02/2020.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2020 - 134ª ZE
CARTA nº 108-60.2019.6.21.0134
PROTOCOLO: 33.636/2019
AUTOR: Justiça Eleitoral
RÉU/ACUSADO: CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA (Advogados: André Luis dos Santos Barbosa – OAB/RS nº 50.031 e Bibiane
Fernandes de Avila – OAB/RS nº 90.861).
JUÍZA: ANNIE KIER HERYNKOPF
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL: DÉBORA REZENDE CARDOSO
De ordem da MMa. Juíza Eleitoral fica designado o dia 07.04.2020, às 15h50min, na Sala de Audiências do Juizado da Infância e Juventude,
localizada no 4º andar do Fórum de Canoas, para inquirição das testemunhas Bruno Ricardo Ongaratto e Pedro Luiz Ongaratto, arroladas pelo
Ministério Público Eleitoral, referente a ação que move no Processo AP n. 46-28.2019.6.21.0002, que tem como réu CLAUDIO RENATO
GUIMARÃES DA SILVA.
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª Zona Eleitoral
NOTA EXPEDIENTE Nº 008/2020 - 134ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22-60.2017.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 20.027/2017
JUÍZA: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PARTES E ADVOGADOS:
Partido(s) : PC DO B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (Adv(s) Neiva Mariza Alt-OAB OAB/RS 58.692).
Responsável(s) : JULIO CESAR DE LIMA RIBEIRO, HELEN ROSE LUZARDO MONTEIRO, ALBERTO MORAES, CRISTIANE FERREIRA e
CLARICE LAZZARIN (Adv(s) Neiva Mariza Alt-OAB OAB/RS 58.692)
Intime-se o partido político a apresentar comprovação do pagamento da 6ª parcela, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de descumprimento
do acordo de parcelamento e prosseguimento da execução.
Em 03.02.2020.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral da 134ªZ.E.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 06/2020 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-69.2019.6.21.0134
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
RESPONSÁVEL(S) : ALEXSANDRO COIMBRA FONSECA E RODRIGO GOMES DA COSTA
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Processo de Não Prestação de Contas Anuais, referente ao Exercício 2018, do Partido Social Cristão - PSC, do município de
Canoas/RS.
Foi determinada a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário e comunicação aos órgãos partidários hierarquicamente superiores
(fl. 07).
O Partido protocolou petição, sem procurações, juntado às folhas 15.
Os responsáveis foram notificados para encaminhar a prestação de contas anual, referente ao exercício 2018 (fl. 20), permanecendo silentes
(fl. 21).
O Cartório Eleitoral certificou nos autos que não houve envio de extratos bancários de nenhuma instituição financeira, tendo em vista que o
partido não tem CNPJ cadastrado na base de dados da Justiça Eleitoral. Quanto à emissão de recibo, não foi possível a verificação, tendo em
vista que não há dados para os parâmetros informados. Não há indícios de recebimento de Fundo Partidário (fl. 26).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, opinando para que as contas sejam julgadas como não prestadas (fl. 29/30).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas Partidárias Anuais, referentes ao exercício 2018, não foram apresentadas no prazo legal e o Partido, embora devidamente notificado
para prestá-las, quedou-se inerte.
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III – DISPOSITIVO
Isso posto, declaro não prestadas as contas do Partido Social Cristão - PSC referente ao Exercício 2018, com fulcro no artigo 46, inciso IV,
alínea "a", da Resolução nº 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Canoas, 27 de janeiro de 2020
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE

136ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO 02/2020 - 136ª ZE
A Excelentíssima Senhora Doutora Zenaide Pozenato Menegat, Juíza Eleitoral da 136ª Zona de Caxias do Sul - RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Garibaldi, nº 596, em
Caxias do Sul, tramita o processo PC 44-44.2019.6.21.0136, protocolo 22.963/2019 que versa sobre a prestação de contas partidária do
Exercício 2018 do Partido PODEMOS de Caxias do Sul.
Encontrando-se em local incerto e não sabido, o presidente do Partido PODEMOS de Caxias do Sul/RS SHAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA
JÚNIOR (exercício 2018), fica o mesmo INTIMADO da sentença da MM Juíza Juíza Eleitoral:
"Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária do exercício 2018 do Diretório Municipal do Partido PODEMOS.
Sobreveio informação do Chefe de Cartório de que o partido não apresentou contas referente ao exercício 2018. Intimado regularmente o
Presidente (fl. 09) da Agremiação Partidária não se manifestou. Da mesma forma, a tesoureira e o Diretório Municipal do PODEMOS foram
intimados por Edital para apresentarem as contas (fl. 23) e não se manifestaram.
A Unidade Técnica certificou a não existência de registro de contas bancárias e de Prestação de Contas do exercício 2018 nos sistemas
Justiça Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido, aplicando-se as sanções legais (fl. 30).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95 diz: "Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação
de recursos nesse período.
Assim, pela análise dos autos, verifica-se que o partido teve diretório ativo durante o exercício 2018 (fl. 03). Mesmo que não tenha havido
movimentação financeira, o partido é obrigado a apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos. Intimados regularmente,
não houve manifestação do Partido Político e/ou de seus responsáveis.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO PODEMOS, do município de Caxias do Sul - RS, como NÃO
PRESTADAS, com fulcro no art. 46, IV da Resolução TSE n. 23.546/2017.
DETERMINO ainda a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário pelo diretório municipal de Caxias do Sul do PODEMOS,
enquanto não regularizada a prestação de contas, conforme art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
NOTIFIQUE-SE os diretórios estadual e nacional do PODEMOS para que procedam a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos do
Fundo Partidário ao PSL de Caxias do Sul.
Nos termos da alínea (c) do inciso VIII do art. 45 da Resolução das contas, forneça-se cópia do processo para o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o término do prazo recursal, arquive-se.
Em 26.09.2019
Zenaide Pozenato Menegat
Juíza Eleitoral 136ªZE”
PRAZO: 03 (três) dias da publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral e no mural das dependências do Cartório Eleitoral da 136ª ZE.
Eu, Vicente Angelo Cadore, Chefe de Cartório da 136ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Caxias do Sul, 04 de fevereiro de 2020.
Zenaide Pozenato Menegat,
Juíza Eleitoral da 136ªZE
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163ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2020 - 163 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-32.2019.6.21.0163
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018- NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: ALINE ZAMBENEDETTI BORGHETTI
PARTIDO(S) : AVANTE (Adv.(s) Rafael Oliveira Sosa - OAB/RS 85513
IMPUGNANTE(S) : MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
I - RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Diretório Municipal do Partido AVANTE, em Rio Grande/RS, que, na fl. 20, apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, DAMR, em 26-09-2019, protocolo 35717/2019.
A serventia deu andamento ao feito cumprindo as determinações previstas no art. 45, I, II, III e IV da mencionada Resolução e emitiu análise
técnica, informando que não foram juntados extratos bancários, não se apurou emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário na forma do art. 45, incisos II, III (fl. 23).
O Ministério Público Eleitoral, não existindo impugnações ou irregularidades, manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 24).
II - FUNDAMENTAÇÃO
Decido.
As agremiações partidárias que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro foram contempladas com a
possibilidade de apresentar suas contas à Justiça Eleitoral mediante a declaração de ausência de movimentação de recursos, consoante o art.
32, § 4º, da Lei 9096/95.
A referida lei, que regulamenta os partidos políticos, em seu art. 32, caput, determina como prazo último para a apresentação das contas a
data de 30 de abril. Assim, considerando que a presente se instaurou apenas em 09/12/19, tenho por intempestivas as contas.
Quanto às matérias abordadas pelos incisos II e III, art. 45 da Resolução de regência, a análise técnica informa: a) não foram juntados extratos
bancários; b) quanto à matéria abordada pelo inciso III, consulta realizada nos sítios do TSE e do TRE revelou que ao órgão municipal não
foram repassadas quotas do fundo partidário.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pela aprovação das contas.
Não houve impugnação, tendo sido atendidas as exigências da Resolução 23.546/17 (art. 45), relativas à declaração de ausência de
movimentação de recursos.
A prestação de contas, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação recursos, foi instruída com os documentos
exigidos pela Resolução do TSE nº 23.546/2017, não havendo irregularidades, afora a intempestividade na apresentação.
Nesse contexto, impõe-se a aprovação das contas com a devida ressalva.
III- DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas anuais apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido AVANTE de Rio Grande/RS,
relativamente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 45, inciso VIII, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquive-se.
Rio Grande, 04 de fevereiro de 2020
ALINE ZAMBENEDETTI BORGHETTI
Juíza Eleitoral da 163ª ZE
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