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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO 0602861-86.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602861-86.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RITA DE CASSIA FONSECA DEPUTADO FEDERAL, RITA DE CASSIA FONSECA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Vistos, etc.
RITA DE CASSIA FONSECA, candidata ao cargo de deputado federal no pleito de 2018, condenada a recolher ao Tesouro Nacional a
importância atualizada de R$ 3.212,97 (três mil duzentos e doze reais e noventa e sete centavos) em decorrência da aplicação irregular do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos autos da prestação de contas, requer o parcelamento do débito, no maior número de
parcelas possíveis, com a expedição da primeira guia, nos termos da legislação eleitoral.
O pedido foi ajuizado dentro do prazo de 5 (cinco) dias assinalados no art. 12 da Res. TRE-RS n. 298/17.
Decido.
Defiro o postulado parcelamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 53,55 (cinquenta e três reais e cinquenta e cinco
centavos), acrescidas, a partir da segunda parcela, de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuado o pagamento, conforme o art. 7º da Res. TRE-RS n. 298/17.
A primeira parcela vencerá em 10 (dez) dias contados da intimação, as demais vencerão, independente de novas intimações, no último dia útil
do mês respectivo. Cabe ao interessado solicitar o fornecimento das Guias de Recolhimento da União, as quais serão disponibilizadas pela
Secretaria Judiciária já com os valores atualizados, mediante a comprovação da quitação da parcela anterior.
Após o pagamento de cada parcela, o devedor deve juntar ao feito cópia do comprovante sem o que não se considerará efetuado. Restando
sem pagamento 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, o parcelamento será rescindido (art. 14-B da Lei n. 10.522/02).
Determino à Secretaria Judiciária a juntada, nos autos, da GRU pertinente à primeira parcela.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

ZONAS ELEITORAIS

6ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 09/2019 - 6ª ZE/RS
O Juiz Eleitoral, Nilton Luís Elsenbruch Filomena, de acordo com a listagem de eliminação de de documentos n. 0165119, aprovada pela
Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento 0170474 do Sistema SEI 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, a empresa Águia Comércio de Papéis Eireli, CNPJ 05.527.005/0001-90, com sede na cidade de Flores da
Cunha/RS, 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.
Antônio Prado, 23 de outubro de 2019.
Nilton Luís Elsenbruch Filomena Juiz Eleitoral
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20ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 038/2019 - 20ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Juliano Rossi, MM. Juiz Eleitoral Substituto da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim/RS, encontra-se disponível aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art. 59
e parágrafos, da Resolução TSE n. 23.553, de 18 de dezembro de 2017, a Prestação de Contas de Campanha do órgão partidário municipal
das Eleições de 2018 abaixo discriminado.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas do seguinte partido político:
Partido Social Democrático (PSD) – Município de Barra do Rio Azul/RS;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2019. Eu, Mateus Campos Felipe, Chefe de Cartório da 20ª
Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Juliano Rossi.
JULIANO ROSSI,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 039/2019 - 20ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Juliano Rossi, MM. Juiz da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim/RS, encontram-se disponíveis aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art.
32, § 2º, da Lei nº 9.096/95 e do art. 31, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, o Demonstrativo do Resultado
do Exercício e o Balanço Patrimonial relativo à Prestação de Contas Anuais – Exercício Financeiro 2018, dos diretórios municipais abaixo
elencados:
OBJETO: Publicidade do Demonstrativo do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Social Democrático - (PSD) – Barra do Rio Azul/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 05 (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 Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2019. Eu, Mariana Petry, Técnica Judiciária da 20ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Juliano Rossi.
JULIANO ROSSI,
Juiz Eleitoral da 20ª Z.E.

23ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 45/2019
O Excelentíssimo Senhor GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA, Juiz Eleitoral da 23ª Zona – Ijuí, Circunscrição Eleitoral do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Tiradentes, 668, sala 01,
em Ijuí, que se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do parágrafo 1º do art. 31 da
Resolução TSE n. 23.464/15, os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações do Resultado do Exercício relativos às Prestações de Contas
Anuais – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade dos balanços patrimoniais e demonstrações do resultado do exercício, dos seguintes partidos políticos:
PP – PARTIDO PROGRESSISTA de Ijuí.
Responsáveis – JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA e FLAVIO AUGUSTO DA ROSA KEGLER
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 abertura de
investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos 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.
Ijuí RS, 15 de outubro de 2019.
Eu, Valdeci Vanderlei da Cunha, Chefe do Cartório Substituto da 23ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA,
Juiz Eleitoral.

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, 25 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 201, Página: 4

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 133/2019
PROCESSO CLASSE: PC – 47-47.2019.6.21.0023
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
MUNICÍPIO: IJUÍ
RESPONSÁVEIS: JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA e FLÁVIO AUGUSTO DA ROSA KEGLER
ADVOGADO: GEORDANO TAMBARA – OAB/RS 94.020
INTIMAÇÃO
Vistos.
Publique-se, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos.
Decorrido o prazo para impugnação da prestação de contas, juntem-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral
e a colheita e certificação das informações, conforme o inciso III, art. 45 da Resolução TSE 23.546/2017.
Após, junte-se a manifestação descrita no inciso IV, art. 45 da Resolução TSE 23.546/2017, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em seguida, vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que se manifeste acerca do inciso V, art. 45 da Resolução TSE 23.546/2017,
no prazo de 5 (cinco) dias.
Com o retorno dos autos do Ministério Público Eleitoral, determino a abertura de vista, no prazo de 3(três) dias, para a manifestação dos
interessados.
Não havendo manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.
Ijuí, 15 de outubro de 2019.
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA,
Juiz Eleitoral.

24ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 25/2019
A Doutora Magáli Ruperti Rabello ,Juíza Eleitoral da 024ª Zona de Itaqui-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 Rodrigues Lima,376, 4º
andar, sala 402 , em Itaqui, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, a declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 3º do art. 28 da citada resolução relativas às Prestações
de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
Partido Progressistas – PP de Maçambará;
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demostrem 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.
Itaqui-RS, 23 de outubro de 2019.
Eu, Eduardo Martins Piton, Chefe de Cartório da 024º Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Magáli Ruperti Rabello,
Juíza Eleitoral.

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 353/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-18.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 207- Com Movimentação Financeira - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT (ADV(S) TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO-OAB 78370)
RESPONSÁVEL(S) : VALMIR ANTONIO DE SOUZA, DÉCIO MARTINS BUENO, NICANOR RODRIGUES DE AVILA E PEDRO DA SILVA
PINHEIRO (ADV(S) TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO-OAB 78370)
Vistos, etc.
Homologo acordo celebrado às folha 140 a 142 .
Intimem-se União e Partido, este último por Nota de Expediente.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 23 de outubro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 354/2019 - 32 ZE/RS
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600001-79.2019.6.21.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES RS
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT, CLAUDIMAR DA SILVA BECKMANN, OLNEI LUIS PIETROBELLI
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BATISTA PIPPI TABORDA - OAB/RS 55026
“O sistema Processo Judicial Eletrônico notifica V.Ex.ª, consoante Art. 6º da Portaria Conjunta P-CRE/RS n. 3/2019, para que, no prazo de 10
dias, proceda ao cadastramento do advogado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe Zonas Eleitorais, sob pena de inviabilizar o
prosseguimento do feito.
PALMEIRA DAS MISSÕES, 24 de outubro de 2019.
MAICON DE QUADROS,
Chefe de Cartório Eleitoral”

53ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-42.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Segredo
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SEGREDO (ADV(S) THALIS VICENTE DAL RI-OAB 54769)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR FAGUNDES DA SILVA E ALENCAR JOSÉ FERON (ADV(S) THALIS VICENTE DAL RI-OAB 54769)
Vistos.
Tanto o relatório conclusivo emitido pela unidade técnica quanto o parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral identificaram
impropriedades ou irregularidades nas contas partidárias, devendo ser oportunizada a manifestação das partes.
Assim, em respeito ao disposto no art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, por
meio de Nota de Expediente, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que
pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Findo o prazo para a apresentação das defesas, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Sobradinho, 23 de outubro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 58/2019
O Dr. Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 55ª Zona de Taquara-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 Ernesto Alves, 1780, Recreio, em Taquara/RS,
se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte diretório municipal - exercício financeiro 2018.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do Democratas - DEM – Taquara/RS. Responsáveis: Maurício
Souza Rosa e Marco Agostinho da Silva. PRAZO: no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá
apresentar impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz
Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS. Eu, ROBERTA GEWEHR
DE ALMEIDA, Chefe de Cartório Substituta da 055ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Taquara-RS, 24 de outubro de 2019. Frederico Menegaz
Conrado, Juiz Eleitoral

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 276/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 225-42.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : MARCELO FRANCISCO GOMES GONÇALVES (ADV(S) CHRISTINE RONDON TEIXEIRA-OAB 94526 E MARCIO
MEDEIROS FELIX-OAB 77679)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Indefiro o pedido para reapreciação das contas no âmbito da presente relação processual, tendo em vista que já transitou em julgado a
sentença proferida nos autos.
Consequentemente, indefiro o pedido de expedição de quitação eleitoral, uma vez que o julgamento das contas como não prestadas ocasiona
a impossibilidade de se obter a quitação eleitoral até o final da legislatura do cargo para o qual concorreu, conforme dispõe o artigo 73, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
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A regularização deve ser postulada pela parte interessada em autos apartados, consoante art. 73, §2º, da Res. TSE 23.463/2015, que dispõe
sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de 2016. Inclusive,
o inciso II do referido parágrafo aventa que a classe do processo de regularização deverá ser Petição e não Prestação de Contas.
Importante frisar, ademais, que, desde 24/09/2019, nos termos da Portaria TSE 344/2019, a propositura de novas ações deverá,
necessariamente, se dar por meio do Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico) da Justiça Eleitoral, não mais se admitindo o trâmite físico de
novos processos.
Por fim, não conheço do pedido para expedição de diploma ao requerente, uma vez que, nas Eleições 2016, a designação específica para tal
ato é de responsabilidade da Zona 124 de Alvorada/RS.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Alvorada, 22 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 277/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 472-23.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO (ADV(S) RODRIGO WALTRICK RIBAS-OAB 66527), MARIO GONÇALVES
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Defiro o requerido pela AGU.
Intimem-se os executados para que comprovem o pagamento das parcelas vencidas do acordo (agosto/2019 e setembro/2019), sob pena de
prosseguimento dos atos executórios.
Prazo: 05 (cinco) dias.
Diligências legais.
Alvorada, 22 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 210/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-56.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE NOVA PRATA/ RS (ADV(S) GIOVANNI CECCAGNO-OAB 71583)
RESPONSÁVEL(S) : ISMAEL FRIZON E ARY RIGOTTI (ADV(S) GIOVANNI CECCAGNO-OAB 71583)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB
de Nova Prata/RS.
Transcorrido o prazo para prestação das contas, foi certificada a omissão do partido.
Em 31 de maio do corrente ano, foi expedida notificação do órgão partidário e de seus responsáveis (fls. 02).
Em 13 de junho de 2019, o órgão partidário e seus responsáveis apresentaram a Prestação de Contas Anual - Exercício 2018, que foi recebida
às fls. 03 à 65.
Publicado o Edital n. 23/2019 no DEJERS, o prazo transcorreu sem impugnação.
Foi emitido parecer técnico preliminar (fls. 74) solicitando complementação da documentação.
O partido apresentou os documentos faltantes (fls. 77 à 101).
Expedido Relatório de Exame, pela unidade técnica (fls. 105/106), concluindo pela regularidade da documentação apresentada.
Sobreveio relatório conclusivo (fls. 109), de aprovação das contas, com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do TSE.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl.110).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, entendo que, ante a inexistência de impugnação, aliada ao fato de que tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público
Eleitoral opinaram pelo julgamento das contas como aprovadas com ressalvas, é desnecessária nova manifestação dos interessados (art. 35,
da Resolução TSE 23.546/17), estando o processo apto para julgamento.
Dito isso, passo à análise do mérito.
Os órgãos municipais dos partidos políticos devem apresentar anualmente a sua prestação de contas ao Juízo Eleitoral competente até o dia
30 de abril do ano subsequente. (art. 28, da Resolução TSE 23.546/2017). No caso, em que pese a apresentação intempestiva das contas
partidárias estas estão regulares, nos termos da legislação vigente.
Note-se que a Unidade Técnica analisou a prestação de contas, constatando que o prestador sanou as irregularidades encontradas, ensejando
a aprovação.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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O Ministério Público, em conclusão análoga, opinou pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fundamento no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais disposições legais e regulamentares
pertinentes, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Nova Prata/RS, relativas ao exercício
2018.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Nova Prata, 23 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 211/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-88.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Bassano
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB DE NOVA BASSANO/ RS (ADV(S) GIOVANA ZOTTIS-OAB 66583)
RESPONSÁVEL(S) : LOIRI ANTONIO COMIN E ANDREIA BEVILAQUA (ADV(S) GIOVANA ZOTTIS-OAB 66583)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Comunista do Brasil - PCdoB de Nova
Bassano/RS.
A agremiação apresentou, em 26/04 /2019, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, conforme documentos de fls. 02 à
37, e fls. 43 à 47.
Publicado o Edital n. 19/2019 no DEJERS, o prazo transcorreu sem impugnação.
Foi emitido parecer técnico preliminar (fls. 51) solicitando complementação da documentação.
O partido apresentou os documentos faltantes, fls. 54 à 69.
Expedido Relatório de Exame, pela unidade técnica (fls. 70 à 72) com posterior manifestação da agremiação acerca de gastos advocatícios
não comprovados fls. 74 à 80.
Sobreveio relatório conclusivo (fl. 80), de aprovação das contas, com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do TSE.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl.80).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, entendo que, ante a inexistência de impugnação, aliada ao fato de que tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público
Eleitoral opinaram pelo julgamento das contas como aprovadas com ressalvas, é desnecessária nova manifestação dos interessados (art. 35,
da Resolução TSE 23.546/17), estando o processo apto para julgamento.
Dito isso, passo à análise do mérito.
Os órgãos municipais dos partidos políticos devem apresentar anualmente a sua prestação de contas ao Juízo Eleitoral competente até o dia
30 de abril do ano subsequente. (art. 28, da Resolução TSE 23.546/2017). No caso, houve a apresentação tempestiva das contas partidárias.
Note-se que a Unidade Técnica analisou a prestação de contas, constatando que o prestador sanou as irregularidades encontradas, ensejando
a aprovação.
O Ministério Público, em conclusão análoga, opinou pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fundamento no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais disposições legais e regulamentares
pertinentes, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Comunista do Brasil - PCdoB de Nova Bassano/RS, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Nova Prata, 23 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 212/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-65.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: André da Rocha
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE ANDRÉ DA ROCHA/ RS (ADV(S) ALEX HERMINDO NUSS-OAB 70672 E
MARCOS VINÍCIUS DELLAVALLE DUTRA-OAB 49214)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO CARLOS MORETTI E DELMAR FLECK (ADV(S) ALEX HERMINDO NUSS-OAB 70672 E MARCOS VINÍCIUS
DELLAVALLE DUTRA-OAB 49214)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de André da
Rocha/RS.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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A agremiação apresentou, em 30/04/2019, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, conforme documentos de fls. 02 à
30.
Publicado o Edital n. 13/2019 no DEJERS, o prazo transcorreu sem impugnação.
Foi emitido parecer técnico preliminar (fls. 39) solicitando complementação da documentação.
O partido apresentou os documentos faltantes (fls. 42 à 55).
Expedido Relatório de Exame, pela unidade técnica (fls. 56/57) com posterior manifestação da agremiação acerca de gastos advocatícios não
comprovados (fls. 59 à 62).
Sobreveio relatório conclusivo (fl. 63), de aprovação das contas, com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do TSE.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fls.64).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, entendo que, ante a inexistência de impugnação, aliada ao fato de que tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público
Eleitoral opinaram pelo julgamento das contas como aprovadas com ressalvas, é desnecessária nova manifestação dos interessados (art. 35,
da Resolução TSE 23.546/17), estando o processo apto para julgamento.
Dito isso, passo à análise do mérito.
Os órgãos municipais dos partidos políticos devem apresentar anualmente a sua prestação de contas ao Juízo Eleitoral competente até o dia
30 de abril do ano subsequente. (art. 28, da Resolução TSE 23.546/2017). No caso, houve a apresentação tempestiva das contas partidárias.
Note-se que a Unidade Técnica analisou a prestação de contas, constatando que o prestador sanou as irregularidades encontradas, ensejando
a aprovação.
O Ministério Público, em conclusão análoga, opinou pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fundamento no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais disposições legais e regulamentares
pertinentes, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de André da Rocha/RS, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Nova Prata, 23 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 204/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-75.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra Funda
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PDT - BARRA FUNDA (ADV(S) LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOR-OAB 84835)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOR, RUDIMAR ANTONIO PELLENZ, IVONEI ZANETTI E ARNO JOSE BALISTA
(ADV(S) LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOR-OAB 84835)
Vistos etc.
Diante dos comprovantes de pagamento de GRU juntados às fls. 141-143 e 152, no montante atualizado de R$ 3.311,85 devido e apontado
como irregular na sentença às fls. 135-136 dos presentes autos, demonstrando a quitação plena da dívida, declaro satisfeita a obrigação
devida.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Efetue-se o registro da quitação no sistema APOLLO.
Após, arquive-se.
Sarandi, 24 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 205/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-25.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO MANOEL SILVEIRA E SAMUEL DE CAMPOS NILSON
Vistos etc.
Preliminarmente, em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, com base no art. 76, §1°, II do Código de Processo de Civil
(CPC), aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral em vista dos termos do art. 15 desse mesmo Diploma Legal, declaro a revelia
do Responsável, Sr. Samuel de Campos Nilson, com a perda do direito de intimação dos atos processuais, conforme o art. 346, também do
CPC.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Ante a não apresentação das contas, juntem-se aos presentes autos os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e
certifiquem-se as 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.
Informe, o órgão técnico, se foi ou não constatada irregularidade ante os dados disponíveis.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, retornem os autos conclusos.
Sarandi, 24 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 379/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 65-49.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) EDISON LUIS FERRAZ-OAB 69157 E ELENICE SUSANA BAERLE FERRAZ-OAB 107422)
RESPONSÁVEL(S) : NELCI AFONSO BAKOF E PAULO HENRIQUE GRASSI
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de não prestação de contas anual do exercício financeiro 2018, relativo ao Democratas – DEM do município de Frederico Westphalen/
RS.
Expedidas as notificações para o partido e os responsáveis (fls. 05/07), a agremiação partidária não prestou as contas (fl. 07v).
Foi determinada a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário (fl. 09/11), oficiando-se os diretórios nacional e estadual do
partido.
O partido solicitou concessão de prazo para apresentação das contas, tendo em vista que o presidente do partido faleceu em 26/09/2016.
Todavia, o prazo foi indeferido, pois o falecimento ocorreu há três anos.
Atendendo à determinação de fl. 19, o cartório certificou não haver registro de extratos bancários emitidos em nome da agremiação partidária,
bem como a ausência de recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário (fl. 21)
O Ministério Público emitiu parecer pelo julgamento de contas não prestadas (fls. 22).
Deu-se vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados nos autos (fls. 24/27), tendo o prazo
transcorrido sem manifestação (fl. 28v)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem encaminhar, anualmente, à Justiça Eleitoral documentação pertinente à movimentação financeira do exercício
anterior, até o dia 30 de abril do ano subsequente, devendo refletir a real movimentação financeira e patrimonial do partido, conforme prevê o
artigo 32 da Lei n. 9096/95 e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
Ao não apresentar as contas do exercício financeiro o partido político impossibilita a aferição da regularidade das suas contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
Com isso, constatada a regularidade das notificações realizadas e a omissão na obrigação de prestar contas, o julgamento dessas como não
prestadas é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo NÃO PRESTADAS as contas partidárias anuais do DEMOCRATAS – DEM do município de Frederico Westphalen/RS,
relativas ao exercício financeiro 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, cominando a suspensão,
com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político, com fulcro no art. 48, caput, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os diretórios estadual e nacional do partido sobre o inteiro teor da decisão.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, arquive-se.
Frederico Westphalen, 24 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 380/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 75-93.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Caiçara
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) LEANDRO MAZUTTI-OAB 83512)
RESPONSÁVEL(S) : EDER CISTE THEISEN E GESSI DEGREGORI (ADV(S) LEANDRO MAZUTTI-OAB 83512)
Vistos.
I - RELATÓRIO:

DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Trata-se da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PROGRESSISTAS – PP, do município de Caiçara,
relativa ao exercício financeiro de 2018.
Transcorrido o prazo legal, o partido e seus responsáveis foram notificados para apresentarem as contas (fls. 02/04), protocolando a
documentação em 29/07/2019 (fls. 07/11).
Publicado edital nº 60/2019 (fl.13), transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (fl. 16v).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 19).
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a intempestividade na entrega da prestação de
contas (fl. 20).
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl.22), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos) e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O §4º no art. 32 da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 13.165/2015, prevê a possibilidade dos partidos apresentarem declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros:
§4º 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.
Por sua vez, o §3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamenta o tema com a seguinte redação:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
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 são consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, devido à intempestividade na entrega da
documentação.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias, exercício de 2018, do PROGRESSISTAS – PP, do Município de
Caiçara – RS, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 24 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 381/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 86-25.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) JONATHAN CARVALHO-OAB 67433 E WALDRIANO GEMELLI-OAB
54025)
RESPONSÁVEL(S) : IVONETE TERESINHA DA CRUZ E JANE CARLA DA CRUZ (ADV(S) JONATHAN CARVALHO-OAB 67433 E
WALDRIANO GEMELLI-OAB 54025)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, do
município de Frederico Westphalen, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Transcorrido o prazo legal, o partido e seus responsáveis foram notificados para apresentarem as contas (fls. 04/06), protocolando a
documentação em 12/09/2019 (fls. 10/14).
Publicado edital nº 66/2019 (fl.15), transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (fl. 18v).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 22).
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a intempestividade na entrega da prestação de
contas (fl. 23).
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl.25), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos) e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
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O §4º no art. 32 da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 13.165/2015, prevê a possibilidade dos partidos apresentarem declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros:
§4º 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.
Por sua vez, o §3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamenta o tema com a seguinte redação:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
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 são consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, devido à intempestividade na entrega da
documentação.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias, exercício de 2018, do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO –
PRB, do Município de Frederico Westphalen – RS, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 24 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 382/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-56.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Iraí
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) EDUARDO SILVA DA SILVA-OAB 70334)
RESPONSÁVEL(S) : MARIO ANTONIO COELHO DA SILVA E DALCIR TARCISIO CARNETTI (ADV(S) EDUARDO SILVA DA SILVA-OAB
70334)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PROGRESSISTAS – PP, do município de Iraí, relativa ao
exercício financeiro de 2018.
Transcorrido o prazo legal, o partido e seus responsáveis foram notificados para apresentarem as contas (fls. 02/04), protocolando a
documentação em 22/07/2019 (fls. 06/09).
Publicado edital nº 53/2019 (fl.11), transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (fl. 14v).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 17).
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a intempestividade na entrega da prestação de
contas (fl. 18).
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl.20), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos) e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O §4º no art. 32 da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 13.165/2015, prevê a possibilidade dos partidos apresentarem declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros:
§4º 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.
Por sua vez, o §3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamenta o tema com a seguinte redação:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
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 são consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, devido à intempestividade na entrega da
documentação.
III – DISPOSITIVO
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ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias, exercício de 2018, do PROGRESSISTAS – PP, do Município de
Iraí – RS, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 24 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 383/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-26.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Vicente Dutra
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) AGNELO FABIANO PRADO DA SILVA-OAB 78873 E OSMAR JOSE DA SILVA JUNIOR-OAB
23116)
RESPONSÁVEL(S) : PRIMO CEZAR DALLA LANA E LEVI ROQUE RAGAGNIN (ADV(S) AGNELO FABIANO PRADO DA SILVA-OAB 78873
E OSMAR JOSE DA SILVA JUNIOR-OAB 23116)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PROGRESSISTAS – PP, do município de Vicente Dutra,
relativa ao exercício financeiro de 2018.
Transcorrido o prazo legal, o partido e seus responsáveis foram notificados para apresentarem as contas (fls. 02/04), protocolando a
documentação em 25/07/2019 (fls. 06/11).
Publicado edital nº 56/2019 (fl.13), transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (fl. 17v).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 20).
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a intempestividade na entrega da prestação de
contas (fl. 21).
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl.23), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos) e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O §4º no art. 32 da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 13.165/2015, prevê a possibilidade dos partidos apresentarem declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros:
§4º 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.
Por sua vez, o §3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamenta o tema com a seguinte redação:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
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 são consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, devido à intempestividade na entrega da
documentação.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias, exercício de 2018, do PROGRESSISTAS – PP, do Município de
Vicente Dutra – RS, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 24 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 384/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-87.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO DENTI JUNIOR E HELIO DALANHOL (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
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Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores – PT, do Município de Frederico Westphalen – RS,
relativa ao exercício financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 05/06/2019, conforme certidão de fl. 45, o Edital n. 39/2019 (fl. 44), o qual dá
publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi intimado
(fl. 47). Não houve impugnação às contas (fl. 47v).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fl. 52), identificando ausência de documentos obrigatórios: a) comprovante de remessa da
Escrituração Contábil Digital – ECD à Receita Federal do Brasil – RFB; b) Demonstrativo de Fluxos de Caixa; c) Parecer da Comissão
Executiva do Partido sobre as respectivas contas; d) Parte dos extratos bancários físicos em qualidade legível. A agremiação partidária e os
responsáveis foram intimados (fls. 49/51), permanecendo inertes (fl. 51v).
Em relatório de Exame das Contas (fls. 65/66), a unidade técnica identificou, como falhas, além da ausência dos documentos citados, o
recebimento de recursos de origem não identificada. Intimado o partido, este apresentou manifestação e documentos (fls. 65/68).
Emitido o Parecer conclusivo (fls. 69/73), o órgão técnico manteve, como falhas a ausências dos documentos já mencionados, e a
intempestividade das contas. E, como irregularidades, com base nos extratos eletrônicos fornecidos pela instituição bancário à Justiça Eleitoral
(fls. 52/53), o recebimento de recursos de origem não identificada, pois, os referidos extratos apresentavam, em 14/08/2018, depósito em
dinheiro, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) na conta do diretório municipal, identificado com o CNPJ do próprio diretório (CNPJ
74.146.721/0001), sem referência ao doador originário. Além disso, verificado o ingresso de recursos no valor total de R$ 145,44 (cento e
quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) na conta do diretório municipal, oriundos de transferências realizadas pelo diretório
nacional (CNPJ 00.676.262/0001-70), nas quais não seria possível individualizar os doadores. A unidade técnica opinou pela desaprovação
das contas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 75), manifestando-se pela desaprovação das contas prestadas.
Intimados o partido e os responsáveis para apresentarem defesa (fls. 76/78), o partido apresentou manifestação e documentos (fls. 79/88).
A unidade técnica apresentou manifestação (fls. 89/90), com base na análise dos documentos juntados pelo partido, a qual mantém a ausência
do comprovante de remessa da ECD à RFB, a intempestividade na entrega das contas, e o recebimento de recursos de origem não
identificada, referente ao depósito irregular de 14/08/2018, opinando pela desaprovação das contas.
As partes foram intimadas para apresentarem alegações finais (fls. 91/93), nos termos do art. 40 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
transcorrendo o prazo in albis (fl. 94).
O partido apresentou manifestação extemporânea, com juntada de extrato bancário com informação referente ao depósito de 14/08/2018.
O Ministério Público Eleitoral teve vista aos autos, mantendo o parecer pela desaprovação das contas (fl. 98).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos), assim como na Resolução TSE nº 23.546/2017.
A unidade técnica (fls. 89/90) verificou, como falhas de natureza formal, a ausência do comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital
à Receita Federal do Brasil, documento exigido no art. 29, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017; assim como a intempestividade da entrega das
contas, ocorrida após o prazo fixado no art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Por sua vez, quanto à irregularidade apontada, referente ao recebimento de recursos de origem não identificada, com base na análise do
extrato juntado pelo partido em fl. 96, verifica-se que esta foi sanada. Apesar de extemporânea a manifestação do partido, com base no §8º do
art. 35 da Resolução TSE nº 23.546/2017, a juntada do referido extrato bancário deve ser acolhida.
O documento de fl. 96 demonstra que o depositante, no depósito antes considerado irregular, realizado 14/08/2018, é, na realidade, o Sr. Hélio
Dalanhol, tesoureiro do partido, com CPF 227.524.040-34. Não subsiste, portanto, o recebimento de recurso de origem não identificada; e,
tampouco, hipótese de recebimento de recursos oriundos de fonte vedada.
No que se refere às falhas remanescentes, estas devem ser analisadas com base no §3º do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, com
redação transcrita abaixo, verificando-se que a análise da movimentação financeira não foi afetada. Não se justifica, portanto, a desaprovação
das contas partidárias:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: [...]
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
Por fim, verificadas apenas a presença de falhas formais que, analisadas no conjunto da prestação de contas, não comprometem sua
consistência e regularidade, necessária a aprovação com ressalvas das contas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do Partido dos Trabalhadores – PT, do Município de
Frederico Westphalen – RS, relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 24 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 385/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-44.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS-PP (ADV(S) JULIANE PATRICIA PANOSSO-OAB 49796)
RESPONSÁVEL(S) : CHESTER MAXWEL FRANCESCATTO E JOÃO CESAR PRICHULA (ADV(S) JULIANE PATRICIA PANOSSO-OAB
49796)
Vistos.
Conforme o Parecer Conclusivo e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, há irregularidades constatadas.
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Diante disso, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa, no
prazo de 15 (quinze) dias, e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo, nos termos do art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Frederico Westphalen, 24 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 386/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-73.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
RESPONSÁVEL(S) : JARDEL DALLA VALLE E IGNACIO ELIO ZANELLA (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
Vistos.
Intime-se o partido para que se manifeste sobre os apontamentos do Relatório de Exame da prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 35, §3º, inc. I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 24 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

100ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-19.2019.6.21.0100
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Vila Lângaro
JUIZ ELEITORAL: JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - VILA LÂNGARO/RS (ADV(S) RODRIGO MILANI-OAB 104654)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR DOMINGOS COSTELLA E DELVO COSTELLA (ADV(S) RODRIGO MILANI-OAB 104654)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício 2018 do órgão de direção municipal do MDB – Movimento Democrático Brasileiro – Vila
Lângaro/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 06/06/2019, conforme protocolo nº 21.237/2019, à fl. 02 dos autos.
Foram encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo de Resultado do Exercício Financeiro ao Ministério Público Eleitoral,
cientificando-o sobre a disponibilização do processo em cartório (fl. 62), bem como publicadas as referidas peças contábeis por meio do Edital
de Publicação n. 015/2019 (fl. 60), disponibilizando o processo em cartório por 15 dias para exame com prazo de 05 dias para impugnação, na
forma da Resolução nº TSE nº 23.546/2017, artigo 31 e parágrafos. Certificado o decurso do prazo do edital 015/2019, sem impugnação (fl.
63).
Realizado o exame preliminar, foi intimado o partido para complementação da escrituração. Às fls. 69 a 73 juntou-se documentação
complementar. Seguiu-se ao exame da prestação de contas (fls. 74/75), que consignou a existência de impropriedades referentes à ausência
de registro de uma das contas da agremiação na relação de contas bancárias abertas, bem como o depósito de R$ 350,00 informado no
demonstrativo de contribuições recebidas em uma conta que já havia sido encerrada. Além disso, constatou-se que não foi observado o prazo
legal para a emissão do recibo de doação.
Instada a agremiação para se manifestar sobre o exame no prazo de 30 dias (fls. 79), sobreveio manifestação às fls. 82/83, justificando que
toda a movimentação bancária do partido até a data de 04/09/2018 foi na conta antiga (06.062679.0-3) e a contar de 09/11/2018 as
movimentações ocorreram em uma nova conta corrente (06.076505.0-6). Por isso, houve equívoco no preenchimento dos demonstrativos,
tanto na relação de contas bancárias abertas, quanto no demonstrativo de contribuições recebidas. Ainda, no tocante ao atraso da emissão do
recibo de doação, a agremiação alega que houve esquecimento da norma legal.
Sobreveio parecer conclusivo da unidade técnica às fls. 84/85, opinando pela aprovação com ressalvas, diante de não constatada
irregularidades graves, apenas impropriedades, na contabilização.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, conforme parecer de fl. 87, com
esteio no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pelas
disposições da Resolução nº 23.546/2017.
Os responsáveis, ainda que posteriormente ao prazo legal, apresentaram as contas partidárias, assinaram todas as peças obrigatórias do
procedimento sob exame, ou seja, atestaram e trouxeram demonstrativos da regularidade das contas do partido no período em que
administraram as finanças da agremiação. Não houve nenhuma impugnação às contas.
Com efeito, a despeito das impropriedades apontadas no exame das contas (itens 1.1, 1.2 e 1.3 de fls. 74/75), não se observam falhas que
possam comprometer o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais, ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário, inobservância à Constituição
Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis, nos termos dos artigos 36, §§ 2º e 3º e 46. § 3º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
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Note-se que as impropriedades levantadas dizem respeito a equívocos no lançamento de dados nos demonstrativos da prestação de contas e
ao atraso na emissão do recibo de doação. Todavia, como bem observado pela unidade técnica, as impropriedades não comprometem a
identificação da origem das receitas e a destinação das despesas e, dessa forma, o engano cometido não macula a regularidade das contas
apresentadas.
Registre-se, então, que não há fundamentos para desaprovar as contas, contudo, as impropriedades apontadas conduzem à sua aprovação
com ressalvas, na forma do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo MDB – Movimento Democrático Brasileiro de Vila Lângaro/RS, com
fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Tapejara, 23 de outubro de 2019
JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
Juiz Eleitoral da 100ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-42.2019.6.21.0100
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Tapejara
JUIZ ELEITORAL: JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - TAPEJARA/RS (ADV(S) ERON PAULO BORGES-OAB 30682)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO PANHO E DANIEL KADINI (ADV(S) ERON PAULO BORGES-OAB 30682)
Vistos.
Com o retorno dos autos, tendo em vista que o parecer conclusivo da unidade técnica (fls. 68-69) e o parecer do Ministério Público Eleitoral
(fls. 71-72) pugnaram pela desaprovação das contas, indicando existência de irregularidades, determino que sejam intimados o órgão
partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, mediante nota de expediente no diário eletrônico da Justiça Eleitoral, 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, na forma do que prescreve o artigo 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Apresentada a defesa ou decorrido o prazo, voltem conclusos.
Diligências legais.
Tapejara, 23 de outubro de 2019
JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
Juiz Eleitoral da 100ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-04.2019.6.21.0100
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Charrua
JUIZ ELEITORAL: JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - CHARRUA/RS (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : ADILSO LUIS BARONI E RENATO VINICIUS MUNARETTO (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício 2018 do órgão de direção municipal do PT - Partido dos Trabalhadores de Charrua/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 19.06.2019, conforme protocolo nº22954/2019, às fls. 02 dos autos.
Foram encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo de Resultado do Exercício Financeiro ao Ministério Público Eleitoral,
cientificando-o sobre a disponibilização do processo em cartório (fls. 53), bem como publicadas as referidas peças contábeis por meio do Edital
de Publicação n. 016/2019 (fls. 51), disponibilizando o processo em cartório por 15 dias para exame com prazo de 05 dias para impugnação,
na forma da Resolução nº TSE nº 23.546/2017, artigo 31 e parágrafos. Certificado o decurso do prazo do edital 016/2019 sem impugnação
(fls.54).
Realizada a análise técnica das contas, não se identificou a necessidade de exame preliminar para complementação da escrituração,
passando-se diretamente para o exame da prestação de contas (fls. 55/64), que consignou a ausência de informação sobre os gastos com
serviços juridícos e de contabilidade.
Instada a agremiação para manifestação quanto ao exame no prazo de 30 dias (fls. 66), o partido e responsáveis deixaram transcorrer in albis
o prazo para manifestação.
Sobreveio parecer conclusivo da unidade técnica às fls. 69/70, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, diante de não constatadas
irregularidades graves, apenas a ausência na contabilização dos gastos com serviços contábeis e advocatícios e o descumprimento no prazo
para apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas com esteio no artigo 46, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.546/2017 (aprovação com ressalvas), conforme parecer de fls. 72.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pelas
disposições da Resolução nº 23.546/2017.
Os responsáveis, ainda que posteriormente ao prazo legal, apresentaram as contas partidárias, assinaram todas as peças obrigatórias do
procedimento sob exame, ou seja, atestaram e trouxeram demonstrativos da regularidade das contas do partido no período em que
administraram as finanças da agremiação. Não houve qualquer impugnação às contas.
Note-se que, conforme apontado na análise técnica, não houve registro da informação pelo partido nos demonstrativos da prestação de contas
dos valores gastos com as atividades realizadas por contador e por advogado ou então da declaração de doação de tais serviços. Esses
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serviços ou foram remunerados e o valor respectivo deveria ter transitado na conta corrente do órgão partidário ou foram doações estimáveis
em dinheiro e necessitariam ser lançados no Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas, o que não ocorreu. Não houve resposta desse
apontamento quando aberto prazo legal para manifestação dos responsáveis.
Ainda, consta no relatório de exame da unidade técnica que a única doação recebida pelo partido, no valor de R$19,69 (dezenove reais e
sessenta e nove centavos), foi oriunda do Diretório Nacional, mediante depósito identificado com o devido CNPJ, havendo apontamento do
doador originário, em fiel atendimento às disposições legais. Ao que tudo indica, o valor aportado na conta corrente partidária foi utilizado
apenas para pagamento de tarifas bancárias e manutenção da conta corrente, o que proporcionaria até apresentação de declaração de
ausência de movimentação de recursos, ao invés da prestação de contas completa como a presente.
No entanto, a apresentação das contas com movimentação financeira e os equívocos cometidos na escrituração não maculam a regularidade
das contas apresentadas. Isso porque o partido movimentou recursos ínfimos durante todo o exercício e as falhas apontadas não são
situações de gravidade extrema a ponto de ensejarem a desaprovação, tendo em vista o contexto dos autos. Aliás, as despesas com serviços
advocatícios e contábeis são consideradas acessórias, exigidas, inclusive, para cumprimento da obrigação de prestar contas à justiça eleitoral,
portanto, não se trata propriamente de movimentação de recursos financeiros. Por isso, a falha não prejudica a confiabilidade das contas.
Esse é também o entendimento da jurisprudência firmada no Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul, a seguir colacionada:
“Prestação de contas. Candidato. Arrecadação e dispêndio de recursos de campanha. Resolução TSE n. 23.406/14. Eleições 2014.
A ausência de registro de gastos com serviços advocatícios e contábeis, por si só, não frustra o aferição das contas de campanha.
Decisão: Por unanimidade, aprovaram as contas com ressalvas.” (TRE-RS - PC - Prestação de Contas n 224420 - Porto Alegre/RS,
ACÓRDÃO de 01/09/2015, Relator(a) DRA. MARIA DE LOURDES GALVÃO BRACCINI DE GONZALEZ, Publicação: DEJERS - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 161, Data 03/09/2015, Página 6).
“Prestação de contas. Candidato. Arrecadação e dispêndio de recursos de campanha. Resolução TSE n. 23.406/14. Eleições 2014.
Ausência de registro de despesas com prestação de serviços advocatícios e contábeis. Falha de natureza formal, que não prejudica
a análise contábil da campanha.
Ausência de prejuízo à confiabilidade das contas.
Aprovação com ressalvas.” (TRE-RS - PC - Prestação de Contas n 691 - Porto Alegre/RS, ACÓRDÃO de 07/07/2015, Relator(a) DRA.
GISELE ANNE VIEIRA DE AZAMBUJA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 212, Data 08/07/2015, Página 23).
Frise-se, entretanto, que a agremiação partidária deve cumprir o previsto na Resolução TSE 23.546/2017 e observar os prazos estipulados e o
correto lançamento no sistema SPCA, apresentando os demonstrativos correspondentes em consonância com a movimentação financeira
realizada e com as doações estimáveis recebidas.
Registre-se, então, que não há fundamentos para desaprovar as contas, contudo, as impropriedades apontadas, sequer afastadas pela
agremiação que permaneceu omissa quando instada a esclarecer, conduzem à sua aprovação com ressalvas, na forma do artigo 46, inciso II,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PT - Partido dos Trabalhadores de Charrua/RS, com fundamento no
artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Tapejara, 23 de outubro de 2019
JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
Juiz Eleitoral da 100ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-94.2019.6.21.0100
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Tapejara
JUIZ ELEITORAL: JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
PARTIDO(S) : PDT - PARDIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - TAPEJARA/RS (ADV(S) MARCIO CANALI-OAB 69574)
RESPONSÁVEL(S) : JACKSON GEISEL DA SILVA E PAULO CESAR LANGARO (ADV(S) MARCIO CANALI-OAB 69574)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2018 do PDT - Partido Democrático Trabalhista de Tapejara/RS. As
contas foram apresentadas tempestivamente, em 30/04/2019, conforme protocolo nº 14730/2019.
Foi publicado no DEJERS o Edital nº 010/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício de
2019, sem impugnação (fl. 54).
Desnecessária a complementação de peças, dispensou-se o exame preliminar, passando-se diretamente para o exame da prestação de
contas.
Procedido ao exame das contas (fls. 55/56 e documentos de fls. 57/61) e apontadas impropriedades e irregularidades, concedeu-se 30 dias de
prazo ao partido para manifestação, o que decorreu in albis (fl. 66).
Sobreveio parecer conclusivo (fls.67/68) opinando pela desaprovação das contas, diante da constatação de recebimento de recurso de origem
não identificada, porquanto, realizado o pagamento de despesa (multa perante a Justiça Eleitoral), no importe de R$ 532,05 (quinhentos e
trinta e dois reais e cinco centavos), sem que tal importância tivesse transitado em conta corrente, impedindo-se, assim, a conferência da
origem do recurso utilizado para tal obrigação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas às fls. 70/71.
Após, na forma do que prescreve o artigo 38 da Resolução 23.546/2017, o órgão partidário e os responsáveis foram intimados para
apresentação de defesa, no prazo de 15 dias, sem que houvesse qualquer manifestação das partes, conforme certificado à fl. 75.
Encerrada a instrução probatória, as partes foram intimadas para alegações finais no prazo de 03 dias (fls. 76), igualmente trancorrendo in
albis o respectivo prazo (certidão de fls. 78). Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, juntou-se manifestação à fl. 79.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
DECIDO.
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Na análise técnica das contas, foram observadas as normas estabelecidas pela Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE n 23.564/2017.
Examinadas as contas, verificou-se que os extratos bancários de fls. 26/37 não demontram toda movimentação financeira do exercício (2018),
tendo em vista o dispêndio de R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos) em pagamento de multa eleitoral, referente ao mês
05/2019 (demontrativo de fl. 24 e nota explicativa de fl. 31), sem que o valor transitasse em conta corrente. A teor do contido na nota
explicativa de fl. 31, o dirigente partidário (tesoureiro), PAULO CESAR LÂNGARO, teria efetuado o pagamento da parcela de multa com
recursos próprios sem tranferir à conta do partido, por equívoco. Cumpre observar a impropriedade do demonstrativo de doação de recurso
estimável na parte inferior do documento de fl. 22, pois se houve reconhecimento à fls. 31 que o dirigente efetuou doação em pecúnia ao
partido, por certo, não se trata de recurso estimável.
De todo o conteúdo dos autos, infere-se que a totalidade das receitas (demonstrativo de doações de fl. 15) foi utilizada, exclusivamente, para
pagamento das parcelas de multas devidas à Justiça Eleitoral (demonstrativo de despesas de fl. 24). Não houve ingresso de outros valores ou
efetivação de outras despesas. Aliás, os extratos bancários de fls. 33/44 são hábeis a demonstrar de forma inequívoca que somente houve tal
movimentação financeira, porquanto, em cada mês de janeiro a julho de 2019, houve ingresso de R$ 532,05 e, na mesma data, o saque de
igual valor, à exceção do mês de maio, em que, reconhecidamente, faltou a transação.
Com efeito, resta incólume o apontamento da unidade técnica no sentido de que a importância em questão caracteriza-se como recurso de
fonte vedada, pois ao realizar despesa sem tramitação do valor em conta corrente, a agremiação impediu a Justiça Eleitoral de checar a
origem do recurso, o que afronta as disposições dos artigos 4º, II, 6º, parágrafo 3º, 7º, da Resolução TSE 23.546/2017, pois os extratos
bancários devem compreender o registro de toda movimentação financeira com identificação da contraparte.
Contudo, à unidade técnica responsável pelo exame cabe apontar toda e qualquer irregularidade ou impropriedade constante das contas,
considerando as normas aplicáveis à espécie, sem juízo de valor. Já, a este julgador, cabe, então, interpretar o alcance e a repercussão das
falhas apontadas diante da prova carreada aos autos, considerando os argumentos das partes e as penalidades previstas no ordenamento
pelas faltas cometidas, inclusive, à luz dos princípios constitucionais norteadores do ordenamento jurídico, como
proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé.
O exame do conteúdo dos autos dá conta da existência de irregularidade atinente à realização de despesa cujo valor não transitou em conta
bancária do partido, portanto, reputada recuro de origem não identificada, na medida em que a lei exige que conta corrente específica
contemple toda e qualquer movimentação financeira do partido. Todavia, não houve omissão do partido quanto à despesa, nem tentativa de
mascarar o equívoco. Em que pese não utilizadas as diversas oportunidades de defesa, a nota explicativa de fl. 31 traz a justificativa da
agremiação para o equívoco. A tramitação da conta corrente também conduz à interpretação pela veracidade do alegado, pois em todos os
meses de ingresso de recurso (à execeção de janeiro) houve transferência do dirigente PAULO CESAR LANGARO para a conta do partido
(devidamente indentificado o CPF no extrato), com imediato saque para satisfação da despesa.
Assim, ainda que à unidade técnica as falhas apontadas conduziriam à desaprovação das contas, ao sentir desse julgador, considerando a
proporção do item irregular constatado e o conjunto probatório dos autos, o aponte em questão não tem o condão de macular a integralidade
das contas e conduzir à severa desaprovação. A aprovação com ressalvas é possível no caso dos autos, já que compartilho do
entendimento, na mesma linha da remansosa jurisprudência pátria, no sentido de que as falhas ora apresentadas não comprometem a
regularidade e a confiabilidade de toda a contabilidade, pois não constatei má-fé.
Por outro lado, ainda que a aprovação se dê com ressalvas, não está o órgão partidário desobrigado do dever de recolhimento ao erário do
valor recebido de forma ilícita. Portanto, apliável ao caso dos autos a disposição do artigo 14, caput e parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.546/17, in verbis:
"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 recurosos provenientes de fontes vedadas que nao tenham sido estornados no
prazo previsto no §5º do art. 11, os quais devem nesta hipóteses, ser recolhidos ao Tesouro Nacional."
Em razão disso, a condenação do órgão municipal ao recolhimento da importância irregular total no valor de R$ 532,05 (quinhentos e trinta e
dois reais e cinco centavos) é medida que se impõe.
Outrossim, deixo de aplicar a penaldiade de suspensão do fundo partidário ser demais gravosa, considerando a aprovação com ressalvas e
leve expressividade da irregularidade destacada.
Na linha da presente decisão é o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado - TRE-RS:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. AUSÊNCIA DO
COMPROVANTE DE REMESSA, À RECEITA FEDERAL, DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FALTA DE DECLARAÇÃO DE CONTACORRENTE. IMPROPRIEDADES QUE NÃO IMPEDEM A ANÁLISE CONTÁBIL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA APENAS 5,44% DOS RECURSOS ARRECADADOS. RECOLHIMENTO DA
QUANTIA CONSIDERADA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Identificadas a ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil à Receita Federal, bem como da declaração de contacorrente, ainda que sem movimentação. Falhas que não impedem a análise das contas.
2. Percepção de recursos de origem não identificada. Presença de quantia designada com o CNPJ do próprio diretório estadual na
movimentação bancária do partido. Depósitos efetuados pela própria grei em datas distintas, conforme os extratos bancários eletrônicos
disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contrariando o previsto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.464/15.
3. Falha que representa apenas 5,44% dos recursos auferidos no exercício em análise, possibilitando, conforme entendimento do
TSE, a aplicação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, para permitir o juízo de aprovação das contas com ressalvas.
Recolhimento da quantia julgada irregular ao Tesouro Nacional.
4. Aprovação das contas com ressalva". (TRE-RS – PC 4180 - PORTO ALEGRE – RS, Acórdão de 13/05/2019, Relatora MARILENE
BONZANINI, Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 86, Data 15/05/2019, Página 7).
Ainda, vale colacionar:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECEBIMENTOS
DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. VALOR ÍNFIMO. APLICADOS OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AFASTADAS AS PENALIDADES DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E DE MULTA. DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 determina que a prestação de contas deve ser autuada na
respectiva classe processual em nome do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes no exercício financeiro sob análise. A oportunidade de participação dos dirigentes da agremiação no processo é medida que
materializa os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Certificada a atuação das partes na gestão da agremiação. Rejeitada a tese de
ilegitimidade.
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2. Mérito. 2.1. Aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário. Comprovação insuficiente de despesa. Juntada de documentos e
esclarecimentos. Irregularidade sanada. 2.2. Ilicitude no uso de recursos do Fundo Partidário para quitação de guia e custas judiciais, relativos
à ação de restituição de contribuições partidárias. Hipótese não albergada pelo disposto no art. 44 da Lei n. 9.096/95. 2.3. Recebimento de
recursos de fonte vedada, oriundos de autoridades públicas, infringindo a vedação imposta no art. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95, regulamentada
no art. 12, inc. XII e § 2º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A substituição temporária do titular da chefia não é circunstância que retire a
vedação.
3. Irregularidades que representam 1,04% do total arrecadado pelo partido. Aplicados os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas. Recolhimento dos valores irregulares ao Tesouro Nacional, mediante
recursos próprios e com atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazendo
Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento.
4. Aprovação com ressalvas." (TRE-RS – PC 5127 - PORTO ALEGRE – RS, Acórdão de 29/03/2019, Relator ROBERTO CARVALHO
FRAGA, Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 59, Data 02/04/2019, Página 10).
No mesmo sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES INEXPRESSIVAS. ALEGADA OMISSÃO NO ARESTO.
INTEGRADA FUNDAMENTAÇÃO AO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Oposição ministerial contra decisão que aprovou com ressalvas as contas do exercício financeiro da agremiação. Alegada omissão quanto à
não aplicação da sanção prevista no inc. II do art. 36 da Lei n. 9.096/95.
2. A alteração legislativa ocasionada pela publicação da Lei n. 13.165/15, não afetou a interpretação anteriormente consagrada quanto à
conjugação do art. 36 com o texto primitivo do art. 37, ambos da Lei n. 9.096/95. Assim, a suspensão do Fundo Partidário continua
representando sancionamento incompatível com a aprovação das contas com ressalvas, não se mostrando adequado equiparar os diferentes
juízos, de desaprovação e de aprovação com ressalvas, para efeitos de penalização.
3. A natureza jurídica da suspensão de quotas do Fundo Partidário é diversa da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, sobre a qual a jurisprudência do TSE consolidou o entendimento de que não constitui sanção por infração às obrigações legais, mas
mera decorrência da proibição da utilização de tais recursos. Se a modicidade da falha não tem o condão de macular a confiabilidade das
contas, em tal modo e intensidade que implique a sua equiparação a um mero descompasso formal, a aplicação das medidas
sancionatórias apresenta-se, igualmente, destituída de proporção quanto à dimensão dos fatos que censuram.
4. Acolhimento parcial. Integrada fundamentação ao acórdão." (TRE-RS – PC 4435 - PORTO ALEGRE – RS, Acórdão de 28/03/2019,
Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 58, Data 01/04/2019, Página
6).
Vale colacionar excerto do acórdão ementado alhures quando, em caso que guarda similitude fática com o caso dos autos, esposa
entendimento no mesmo sentido:
"...o julgamento de desaprovação qualifica as contas partidárias em que verificadas irregularidades graves, aptas a afetar a
integralidade das contas, ou quando as informações e documentos apresentados forem insuficientes ou destituídos de segurança,
impossibilitando o adequado exame da movimentação financiera.
Na linha da remansosa jurisprudência do TSE, não obstante eventual gravidade abastrata do apontamento, é possível a aprovação
com ressalvas das contas ante a irrelevância financeira dos vícios apontados, desde que não haja comprometimento da regularidade
e tranparência dos registros contábeis e não seja demonstrada a má-fé do partido (PC n. 79347, Relatora Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, DJE de 29.10.2015, Página 58; RESPE n. 724220136210000, Realtor Min. Antonio Herman de Vasconcelos e
Benjamin, DJE de 02.5.2017)."
É, portanto, a hipótese dos autos. Ao que tudo indica, equivocou-se a direção do partido na arrecadação do recurso para pagamento da
despesa no mês de maio de 2019, efetuando-se diretamente o pagamento pelo dirigente ao invés de efetivar a transferência bancária e o
imediato saque. Embora o valor envolvido represente cerca de 14% da arrecadação e despesa total do exercício (e o percentual não é ínfimo),
diante de todo o conteúdo dos autos, em especial, pela conduta idêntica e reiterada mês a mês, envolvendo o mesmo depositante, entendo
que a falha, com efeito, não teve má-fé e não compromete a regularidade das contas, não ensejando, portanto, a sua desaprovação.
DIANTE DO EXPOSTO, na forma do artigo 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS, as contas do PDT Partido Democrátivo Trabalhista de Tapejara/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, fulcro nos artigos nos artigos artigos 4º, II, 6º,
parágrafo 3º, 7º, da Resolução TSE 23.546/2017, condenando o órgão diretivo municipal ao recolhimento ao Tesouro Nacional (arts 13 e 14 da
Resolução TSE 23.546/2017) do valor de R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), acrescido de atualização monetária e
juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda a contar da data da sentença até o efetivo pagamento (§1º,
do artigo 13 da Resolução TRE - RS 298/2017), nos termos da fundamentação.
Intimem-se.
Publique-se.
Registre-se.
Com o trânsito em julgado, após adotados os procedimentos para o cumprimento da condenação, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Tapejara, 23 de outubro de 2019
JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
Juiz Eleitoral da 100ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-89.2018.6.21.0100
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Água Santa
JUIZ ELEITORAL: JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÁGUA SANTA /RS (ADV(S) OSCAR RODIGHERI-OAB 66903)
RESPONSÁVEL(S) : IVANDRO FONTANA E ELZA PASCOALINA RODIGHERI (ADV(S) OSCAR RODIGHERI-OAB 66903)
Vistos.
Diante do cumprimento integral da obrigação imposta pela sentença de fls. 166/170, declaro extinta a obrigação.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Intimem-se as partes por meio de Nota de Expediente a ser publicada no DEJERS.
Após efetuados os lançamentos e as anotações cartorárias pertinentes, dê-se baixa e arquivamento ao feito.
Tapejara, 23 de outubro de 2019
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JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
Juiz Eleitoral da 100ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-12.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740 E THIAGO OBERDAN DE
GOES-OAB 94660)
RESPONSÁVEL(S) : MAURO CESAR ZACHER, MÁRIO PINTO DE FRAGA E VALDEMAR PIRES DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista, PDT.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.103, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.106, para declarar aprovadas as contas do Partido Democrático Trabalhista,
relativas ao pleito eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 23 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-79.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB (ADV(S) HUMBERTO SETEMBRINO CORRÊA CARVALHO-OAB 6877)
RESPONSÁVEL(S) : NUBEM AIRTON CABRAL MEDEIROS, MARIANA PAHIM HYPOLLITO E EDSON MARCOS MACHADO CANABARRO
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Comunista Brasileiro, PCB.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.48, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.51, para declarar aprovadas as contas do Partido Comunista Brasileiro, relativas
ao pleito eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 23 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 53/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-57.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) WILLIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ AMARO AZEVEDO DE FREITAS, ALVONI MEDINA NUNES E GETÚLIO AMAURI DE ALMEIDA MARTINS
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Republicano Brasileiro, PRB.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.101, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.104, para declarar aprovadas as contas do Partido Republicano Brasileiro,
relativas ao pleito eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 23 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 54/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-50.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (ADV(S) JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO-OAB 99590)
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RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA, CAMILA OSORIO GOULART E ETEVALDO SOUZA TEIXEIRA
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.61, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.64, para declarar aprovadas as contas do Partido Socialismo e Liberdade,
relativas ao pleito eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 23 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 55/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-80.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) EDSON LUIS KOSSMANN-OAB 47301 E OLDEMAR MENEGHINI BUENOOAB 30847)
RESPONSÁVEL(S) : RODRIGO CAMPOS DILELIO, ANY CARMEM DE AVILA MORAES E MICHELE SANDRI DA COSTA
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido dos Trabalhadores, PT.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.39, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.42, para declarar aprovadas as contas do Partido dos Trabalhadores, relativas
ao pleito eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 23 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE

112ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 112 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-02.2016.6.21.0112
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PC DO B (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482 E THIAGO PACHECO COSTA KREBS-OAB 76131)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO PEREIRA CABRAL E TICIANA DE OLIVEIRA ALVARES (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84.842),
PAULO ROBERTO PEREIRA RIVERA, ADALBERTO LUIZ FRASSON E ROBERTO MACAGNAN
R.H.
Diante da informação de efetivação de inscrição da agremiação municipal do PC do B desta capital no CADIN, fls. 337/338, e ausente até esta
data o pagamento espontâneo, em atenção aos termos do requerimento de cumprimento de sentença, fls. 286/287, em especial os itens 2 e 3,
determino seja atualizado o valor da execução para fins de penhora de ativos financeiros da agremiação.
Após voltem conclusos para efetivação de penhora de ativos.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Juíza Eleitoral da 112ª ZE

136ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2019 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 43-59.2019.6.21.0136
REQUERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - REGULARIZAÇÃO - Eleições - 1° Turno - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ZENAIDE POZENATO MENEGAT
CANDIDATO(S) : JAUDIR LUIZ DE SOUZA (ADV(S) ANAI MARIA DE SOUZA-OAB 26856)
Vistos.
Verifica-se que o candidato juntou pedido de regularização de prestação de contas nas fls. 02 e 03.
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Apesar de não ter juntado instrumento de procuração formal, seu pedido foi interposto por intermédio de sua procuradora, Anaí Maria de Souza
(OAB/RS 26.856). Com isto considero ter procurador constituído nos autos, cujas intimações são feitas por meio do Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, não necessitando de que seja intimado pessoalmente o interessado.
DECIDO
Intimado, por meio de seu advogado consttituído, a suprir a documentação ausente em seu pedido de regularização por meio de nota de
expediente publicada na data de 17.09.2019, não houve qualquer manifestação ou juntada de documentos por parte do candidato JAUDIR
LUIZ DE SOUZA.
Assim, INDEFIRO o pedido de regularização das contas relativas as eleições de 2016.
Desta forma, permanece a impossibilidade da quitação eleitoral até a efetiva regularização das contas.
Em caso de novo pedido de regularização das contas, o mesmo deverá ser interposto através do sistema de Processo Judicial Eletrônico
(PJe).
Intime-se.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Caxias do Sul, 23 de outubro de 2019
ZENAIDE POZENATO MENEGAT
Juíza Eleitoral da 136ª ZE

140ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 021/2019 - 140-ZE/RS
A Doutora EVELISE MILEIDE BORATTI, Juíza Eleitoral Substituta da 140ª Zona de Coronel Bicaco-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 Francisco Manoel Diniz,
715, em Coronel Bicaco, tramita o processo de Prestação de Contas PC 18-34.2019.6.21.0140, do Partido Republicano Brasileiro – PRB de
Campo Novo, figurando como responsáveis legais NADELI APARECIDA RIBEIRO BAIRLE, brasileira, CPF 02799295010, residente na Rua
Guilherme Bones, 66, Centro, em Campo Novo, RS, e EDUARDO ALEXSANDER RIBEIRO MACHADO, brasileiro, CPF 03139838018. E,
como não tenha sido possível intimar EDUARDO ALEXSANDER RIBEIRO MACHADO, no endereço constante nos assentamentos da Justiça
Eleitoral, porquanto atualmente se encontra em lugar incerto, fixa ao presente o seguinte objeto e prazos:
OBJETO: INTIMAÇÃO EDUARDO ALEXSANDER RIBEIRO MACHADO para tomar conhecimento da decisão que julgou não prestadas as
contas do Partido Republicano Brasileiro – PRB de Campo Novo, relativa ao exercício 2018 e determinou a suspensão do recebimento de
novas cotas do fundo partidário, enquanto permanecer a omissão.
Prazo: 15 (quinze) dias, a contar da publicação, para tomar conhecimento da decisão, a partir do qual fluirá o prazo de 3 (três) dias para a
interposição de eventual recurso à sentença.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Coronel Bicaco-RS, 24 de outubro de 2019.
Eu, Cleonice Ribeiro de Oliveira, Chefe de Cartório da 140ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EVELISE MILEIDE BORATTI,
Juíza Eleitoral Substituta.

145ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-34.2019.6.21.0145
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arvorezinha
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA-PP (ADV(S) PAULO IVAN POMPERMAYER-OAB 32505)
RESPONSÁVEL(S) : MARISABEL LAZZARI E MARIBEL DAMO RECH BORILLE (ADV(S) PAULO IVAN POMPERMAYER-OAB 32505)
Vistos.
I-RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual do Diretório Municipal do PARTIDO PROGRESSISTA (PP) do município de Arvorezinha/RS,
referente ao exercício de 2018, conforme disposições da Resolução TSE 23.546/17.
O órgão partidário e seus representantes foram intimados para suprirem a falta de documentos imprescindíveis para a análise (fl. 68). A
complementação dos documentos foi entregue (fl. 71/77).
Publicado edital, não houve impugnação.
A Unidade Técnica, em seu parecer, verificou que não foram apresentadas aos autos o valor de R$ 50,00 no demonstrativo de doações, porém
foi entregue o recibo e posterior manifestação do Partido sobre a ''doação estimada em dinheiro'', vez que trata-se de uma impropriedade que
não compromete a confiabilidade das contas apresentadas, recomendando sua aprovação com ressalvas.
Com vista dos autos, o Ministério Público opinou, da mesma forma, pela aprovação com ressalvas das contas (fl.81/82).
É o breve relatório.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Diretório Municipal já citado, referentes ao exercício financeiro de 2018.
O parecer técnico (fls. 78/79) apontou como fato motivador da aprovação com ressalvas a impropriedade nos lançamentos de ''doação
estimada em dinheiro'' que não constava no relatório da prestação, somente o recibo, sendo que são impropriedade que não impediu a análise
das contas, mediante esclarecimentos (fl. 71/77).
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Com isso, acolho o entendimento do examinador e do Ministério Público de que ali estão configuradas somente impropriedades que não
maculam a regularidade das contas.
III-DISPOSITIVO
Diante disso, julgo prestadas e APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do PARTIDO
PROGRESSISTA (PP) do município de Arvorezinha/RS, relativas ao exercício 2018, nos termos do inc. II do art 46, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO arquive-se.
Arvorezinha, 24 de outubro de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 145ª ZE

149ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 149 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-68.2017.6.21.0149
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Três Coroas
JUÍZA ELEITORAL: GRAZIELLA CASARIL
PARTIDO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (ADV(S) CARINE LUANA TISSOT LUCAS-OAB 53511 E
VINICIUS FELIPPE-OAB 93503)
RESPONSÁVEL(S) : ERNI ERNANI HERRMANN E CLAUDIOMIRO FORTI (ADV(S) CARINE LUANA TISSOT LUCAS-OAB 53511 E
VINICIUS FELIPPE-OAB 93503)
Vistos.
Acolho integralmente o parecer ministerial das fls. 332 e 333 como razões de decidir.
Soma-se ao parecer ministerial a decisão de inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei 9.096/95, introduzido pela Lei nº 13.831/2019, aposta
nos autos do RE 35-92.2016.6.21.0005, Relator Des. Eleitoral Gerson Fischmann, DEJERS 23/08/2019.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido formulado nas fls. 326 e 327.
Intimem-se.
Igrejinha, 15 de outubro de 2019
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral da 149ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 149 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-19.2016.6.21.0149
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três Coroas
JUÍZA ELEITORAL: GRAZIELLA CASARIL
PARTIDO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (ADV(S) CARINE LUANA TISSOT LUCAS-OAB 53511)
RESPONSÁVEL(S) : ERALDO ARAUJO E ROQUE WERNER (ADV(S) MÔNICA HENRIQUE CARDOSO-OAB 59276)
Vistos.
Acolho integralmente o parecer ministerial das fls. 363 e 364 como razões de decidir.
Soma-se ao parecer ministerial a decisão de inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei 9.096/95, introduzido pela Lei nº 13.861/2019, aposta
nos autos do RE 35-92.2016.6.21.0005, Relator Des. Eleitoral Gerson Fischmann, DEJERS 23/08/2019.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido formulado nas fls. 357 e 358.
Intimem-se.
Igrejinha, 15 de outubro de 2019
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral da 149ª ZE

156ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 30-34.2018.6.21.0156
AÇÃO PENAL - Crimes contra a Fé Pública Eleitoral - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : CRISTIANE ROBERTA LANG (ADV(S) MARITANIA LÚCIA DALLAGNOL-OAB 25419)
Vistos, etc.
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Indefiro o pedido de transferência da data de audiência designada, tendo em vista que o horário da solenidade será às 15h e 30 min e a
viagem que a ré empreenderá terá saída às 23h, conforme Ata Escolar nº26/2019 anexa (fl. 154).
Intime-se.
Palmares do Sul, 24 de outubro de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE
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Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
006ª Zona Eleitoral

Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2013

Descarte permitido pela Regra R09

415

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2013

Descarte permitido pela Regra R09

415

6000-7.05

Boletim de urna, Boletim de Justificativa
Eleitoral, Comprovante de Carga de Urna e
Zerésima

6000-7.04

Requerimentos de Justificativa Eleitoral (RJEs)
– de urna

6000-7.01

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

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de mesários

2005
2014 e 2016

Descarte Permitido pela Regra R21

812

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica.

2013

Descarte Permitido pela Regra R09

97

6000-7.03

Recibo de entrega de vale-alimentação

2008

Descarte Permitido pela Regra R23

102

6000-7.03

Lista de presença a reunião de
mesários/secretários de prédio/auxiliares

2005 e 2014

Descarte Permitido pela Regra R21

15

6000-1.02

Documento referente a postagem de
correspondência, material e patrimônio

2016

Descarte Permitido pela Regra R12

8

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

2010

Descarte Permitido pela Regra R22

96

2000 e 2002 Descarte Permitido pela Regra R21
2005 e 2006
2008 até 2014
2008
2014 e 2016

1675

Descarte Permitido pela Regra R12

2855

2005
Descarte Permitido pela Regra R12
2013 até 2016

405

6000-7.04

Comprovante de comparecimento (destacado da
folha de votação)

2010

Descarte Permitido pela Regra R17

118

300-2

Livro “ Entrega de Correspondência e Carga de
Processos”

2005

Descarte Permitido pela Regra R04

1

Antônio Prado, 22 de outubro de 2019.

Daiane Masiero Amaral
Chefe de Cartório Substituta

*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

