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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA P N. 008, DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇAO TSE N.
23.448/2015,
RESOLVE
Art. 1.º Designar o servidor Renato Bosenbecker, Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para Função
Comissionada de Assistente I (FC-1) da 14ª Zona Eleitoral – Canguçu/RS, a partir de 07-01-2019.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
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ZONAS ELEITORAIS

4ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 002/2019 - 4 ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor Daniel da Silva Luz, Juiz Eleitoral da 004ª Zona Eleitoral, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos
nº 1039/2019, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento nº 1049/2019 do Sistema de Processo
Administrativo Eletrônico do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste
Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o Cartório Eleitoral da 004ª ZE 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.
Espumoso-RS, 11 de janeiro de 2019.
Daniel da Silva Luz,
Juiz Eleitoral da 004ª Zona Eleitoral.

24ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-81.2018.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO RIBEIRO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS- PP - ITAQUI/RS (ADV(S) CESAR AUGUSTO KLEIN-OAB 51919 E ROBERTO LAUSMANN-OAB 33980)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ANTÔNIO DE PAULA MARQUES, ANTÔNIO DE MOURA VIANA E CÉSAR AUGUSTO KLEIN (ADV(S) CESAR
AUGUSTO KLEIN-OAB 51919 E ROBERTO LAUSMANN-OAB 33980)
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Progressistas de Itaqui, referente à movimentação financeira do exercício 2017, com
protocolo em 30/04/2018.
Publicado o Edital n. 05/2018 em 16/05/2018, o prazo legal transcorreu sem apresentação de impugnações (fl. 76).
Em exame preliminar (fl.77), a unidade técnica verificou a ausência de documentos obrigatórios arrolados no art. 29 da Resolução
23.464/2015. Intimada, a agremiação partidária apresentou documentação complementar às fls. 85-87.
Em exame das contas (fls. 88-93), o analisador detectou a existência de indícios de irregularidades. Em manifestação, a agremiação partidária
apresentou esclarecimentos e juntou documentos (fls. 100-157).
No parecer conclusivo (fls. 158-159), a unidade técnica apontou impropriedades e irregularidades na prestação de contas em exame,
identificando o recebimento de recursos de fontes vedadas pela legislação eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral ofereceu parecer pela desaprovação das contas em razão do recebimento de recursos de
fontes vedadas (fl. 161-163).
Diante da indicação de falhas, o órgão partidário apresentou defesa às fls. 170-182, aduzindo que as doações identificadas como oriundas de
fontes vedadas foram recebidas após a alteração legislativa operada pela Lei 13.488/2017, a qual passou a permitir doações de ocupantes de
cargo públicos de direção ou chefia desde que filiados a partidos políticos. Assim, sendo todas as doações realizadas por pessoas
regularmente filiadas ao partido, propugna pela incidência da nova normal eleitoral para considerar regulares as doações recebidas, com
fundamento no princípio da aplicação da lei vigente à época dos fatos.
Alegações finais pelo parquet eleitoral à fl.189.
Certificada a filiação dos doadores à fl.193.
Vieram conclusos. É o breve relatório.
Decido.
Preliminarmente, verifico que as contas foram tempestivamente apresentadas (30/04/2018), segundo prevê o art. 28 da Resolução TSE
23.464/2015.
Constatada a apresentação dos documentos elencados no art. 29, passa-se à análise do mérito.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE nº 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam,
respectivamente, os aspectos materiais e processuais da prestação de contas do exercício financeiro de 2017.
Da análise dos autos, verifica-se a regularidade das contas, havendo apenas a incidência de impropriedades que não prejudicam sua
integridade e transparência, pelo que devem ser aprovadas com ressalvas.
Dos documentos acostados, nota-se que não houve aplicação ou recebimento de recursos do Fundo Partidário.
Conforme itens do parecer conclusivo elaborado pela Unidade Técnica às fls. 158-159, constataram-se os seguintes indícios de falhas na
prestação de contas em exame: 2.1) Não observância dos meios de pagamento de gastos partidários; 2.2) Receitas sem identificação do CPF
do doador no extrato bancário; 3.a) Recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas pela legislação eleitoral.;
Passa-se a análise individual dos apontamentos.
I – Como indicado pela unidade técnica à fl.89, o partido realizou dois saques de cheque em caixa, nos valores de R$ 517,90 e R$ 248,13,
ambos no dia 18/12/2017, para fins de pagamento de despesas, descumprindo, portanto, o art. 18, §4º, da Resolução TSE 23.464/2015, o qual
exige que os pagamentos de gastos e despesas partidárias sejam efetuados através de cheque nominativo cruzado ou transação bancária que
identifique o beneficiário.
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Não obstante, verifica-se tratar de erro formal haja vista que a agremiação acostou aos autos os documentos fiscais das respectivas despesas
mencionadas (fls.52-53), sendo possível verificar a regularidade e a autenticidade da movimentação financeira, de modo a não haver prejuízo
à integridade das contas. Ressalvo, entretanto, a existência dessa impropriedade para que a agremiação corrija o procedimento nos próximos
exercícios financeiros.
II – No que se refere ao recebimento de doações sem identificação no extrato bancário, nota-se que todas as doações recebidas pelo partido
em exame não foram identificadas com o CPF do doador, a despeito da exigência da Resolução 23.464/2015, in verbis:
Art. 7º. As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos. (…);
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil. § 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas
por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na conta do partido político. § 2º O depósito bancário
previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas “Doações para Campanha” ou “Outros Recursos”, conforme sua destinação, sendo
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte, ou o CNPJ no caso de partidos
políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados.(…).
Todavia, a agremiação juntou aos autos os comprovantes de depósitos e recibos das doações correspondentes (fls. 26-49), havendo nos
comprovantes de depósitos a identificação do CPF de todos os doadores.
Desse modo, no mesmo sentido do parecer conclusivo, entendo suprida a irregularidade apontada pois, em que pese a ausência de
identificação no extrato, os documentos complementares permitem a efetiva identificação e a fiscalização das origens dos recursos pela Justiça
Eleitoral e pelos demais interessados, ressalvando a necessidade de adequação do procedimento à disciplina legal nos próximos exercícios
financeiros.
III – Recebimento de contribuições oriundas de fontes vedadas e aplicabilidade da Lei 13.488/2017.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral, aplicando as disposições da Resolução 23.464/2015, apontaram o recebimento, na data de
11/12/2017, de recursos oriundos de fontes vedadas pela legislação eleitoral, a saber, doações provindas de ocupantes de cargo de direção ou
chefia (fl.90), totalizando a importância de R$ 1.385,55, representativa de 34,35% do total das receitas arrecadadas . Na ótica do parquet
eleitoral, referidas doações foram irregulares, pelo que opinou pela desaprovação das contas e devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
O art. 31 da Lei 9.096/95 estabelece o rol das fontes de recursos vedadas aos partidos políticos. Eis o texto legal, em sua redação original:
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38;
III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e fundações instituídas em virtude
de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais;
IV - entidade de classe ou sindical.
Com base em seu poder regulamentar, o Tribunal Superior Eleitoral delineou o art. 31 da Lei dos Partidos Políticos no art. 12, IV, da Resolução
23.464/2015 (aplicável às prestações de contas partidárias do exercício financeiro de 2017), dispondo:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
[...]
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
Não obstante, a Lei 13.488/2017, com vigência a partir de 06/10/2017, alterou o art. 31 da Lei 9.096/95, o qual passou a dispor:
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no art. 38 desta Lei e as provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e fundações instituídas em virtude
de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais;
IV - entidade de classe ou sindical.
V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário,
ressalvados os filiados a partido político.
Desse modo, as doações de pessoas físicas ocupantes de cargo de direção ou chefia, outrora vedada pela legislação eleitoral, passou a ser
expressamente permitida após a alteração legislativa operada durante o exercício financeiro de 2017, desde que exista, para o doador, registro
de filiação partidária.
Destarte, a questão a ser enfrentada, no caso dos autos, é a aplicabilidade da Lei 13.488/2017 nas prestações de contas do exercício de 2017,
havendo parecer do Ministério Público Eleitoral pela inaplicabilidade da inovação legislativa às prestações de contas de 2017 com base no art.
65,§3º, III, da Res. 23.546/2017, citando a jurisprudência do TRE/RS no RE 19.65.2015.6.21.0073, de Relatoria do Des. Silvio Ronaldo Santos
de Moraes, julgado em 13/12/2017, cuja ementa reproduzo:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2014. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE FONTES
VEDADAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PERMITIDA A CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PARIDADE DE ARMAS NO
PROCESSO ELEITORAL. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE IRREGULARIDADE DA DOAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
Constituem recursos oriundos de fontes vedadas as doações a partidos políticos realizadas por titulares de cargos demissíveis ad nutum da
administração direta ou indireta que detenham condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia.
A Lei n. 13.488/17, publicada em 06.10.17, alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos -, excluindo a vedação de
doação de pessoa física que exerça função ou cargo público, desde que filiada ao partido beneficiário do recurso. Inaplicabilidade ao caso
concreto.
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Posição jurisprudencial consolidada no sentido da incidência da legislação vigente à época dos fatos - tempus regit actum. Prevalência do
princípio da segurança jurídica e da paridade de armas no processo eleitoral. Manutenção do juízo de irregularidade das contribuições
advindas de cargos demissíveis ad nutum, ainda que os contribuintes sejam filiados à agremiação.
Na espécie, evidenciado o recebimento de recursos provenientes de chefe de benefícios, chefes de núcleo, chefes de departamento,
secretário adjunto, diretores e chefe de gabinete parlamentar. Todos os cargos em questão, por deterem a condição de liderança, de chefia e
direção, se enquadram no conceito de autoridade, sendo ilegítimas as contribuições. Irregularidade que atinge 38,19% das receitas do partido.
Mantida, assim, a desaprovação das contas. Recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional. Redução, entretanto, do prazo de
suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para quatro meses.
Não obstante, entendo não assistir razão ao indigitado parecer do MPE, ao que entendo pela plena aplicação da Lei 13.488/2017 aos fatos
ocorridos partir de 06/10/2017 – início de sua vigência-, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e do tempus regit actum,
considerando, destarte, regulares as doações recebidas em 11/12/2017 pelo partido em exame, como passo a fundamentar.
A decisão da Corte Regional nos autos do RE 19.65.2015.6.21.0073 teve como base contexto fático diverso do analisado nos presentes autos,
haja vista incidir em prestação de contas do exercício de 2014, ou seja, sobre fatos consolidados sob a perspectiva da legislação vigente
àquele momento. No caso corrente, não se discute a retroatividade da Lei 13.488/2017 para alcançar fatos pretéritos, cujo tema já se encontra
pacificado na jurisprudência eleitoral no sentido de sua impossibilidade, outrossim, disputa-se sua aplicação aos fatos ocorridos quando de sua
latência no ordenamento jurídico.
E nesse ponto central chegou o eminente Relator em seu voto, ainda que não se tratasse da controvérsia daquela lide, afirmando que: “(…) O
Tribunal assente a aplicação da Lei n. 13.488/17 somente para o exercício financeiro de 2018 e anos posteriores, a fim de que as contas do
ano de 2017 dos partidos políticos não seja julgada com base em redações diferentes do art. 31 da Lei 9.096/95”.
Em que pese o entendimento do ilustre Desembargador Relator, divirjo para, considerando a peculiaridade fática dos presentes autos, aplicar a
legislação vigente à época dos fatos, solução que pode ser extraída através da leitura sistemática da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral que, em situações análogas de desafios na aplicação da lei eleitoral no tempo, fez prevalecer o princípio do tempus regit actum.
Transcrevo-as:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ESSER HOLDING LTDA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL REALIZADA
POR PESSOA JURÍDICA. PARÁGRAFO 1o. DO ART. 81 DA LEI 9.504/97. NORMA VIGENTE NO MOMENTO DA DOAÇÃO. REVOGAÇÃO
DO ART. 81 DA LEI DAS ELEICOES PELA LEI 13.165/15. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO.
1. Em razão de terem sido infirmados pela empresa agravante os fundamentos da decisão agravada, dá-se provimento ao Agravo, nos termos
do art. 36, § 4o. do Regimento Interno do TSE, para receber o Recurso Especial.
2. É impróprio falar em incidência do princípio da retroatividade da lei benéfica em favor do doador, por não se tratar, na espécie, de sanção
penal e porque a retroatividade da norma não penal pressupõe a existência de regra expressa que a determine.
3. Em relação a doação acima do limite legal realizada pela recorrente vigora o princípio tempus regit actum. Mantém-se incólume a
aplicabilidade às eleições de 2010 do § 2o. do art. 81 da Lei 9.504/97, que prevê multa por doação acima do limite legal feita por pessoa
jurídica às campanhas eleitorais.
4. Para fins de observância ao limite de 2%, de forma que a doação seja considerada lícita, o cálculo deve ser exclusivamente sobre os dados
financeiros auferidos pela pessoa jurídica que realizou a doação, não sendo possível considerar o grupo econômico a qual pertence.
5. Recurso Especial a que se nega seguimento.
(TSE – RESPE: 1492720156260005, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 16/06/2017, Data de Publicação: 27/06/2017, DJE,
pag. 15-20).
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA JURÍDICA. ADI Nº 4650. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE APLICA A DOAÇÕES CONSOLIDADAS
NAS ELEIÇÕES ANTERIORES À DATA DO JULGAMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.165/2015. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT
ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 81 da Lei nº 9.504/97 operou os seus
efeitos a partir da sessão de julgamento da ADI nº 4650, a saber, 17 de setembro de 2015, alcançando as doações de campanhas a se
realizarem no prélio eleitoral de 2016 e os subsequentes, não sendo essa a hipótese dos autos, que versa sobre doação realizada no pleito de
2014. 2. A revogação do art. 81 da Lei das Eleições não alcança as doações realizadas em eleições anteriores, notadamente por se tratar de
atos jurídicos perfeitos consolidados sob a égide de outro regramento legal eleitoral, situação que se equaciona pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Agravo regimental desprovido. (Agravo de
Instrumento nº 13029, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/10/2017).
Nos citados acórdãos, o TSE decidiu pela irretroatividade de Lei 13.165/2015 às doações de campanha de 2014 ou anteriores, com
fundamento na necessidade de aplicação da legislação vigente ao tempo dos fatos, em consonância ao art. 6º da LINDB.
O nobre entendimento do TRE/RS, pela impossibilidade de julgamento de processos de prestação de contas do mesmo exercício financeiro
com base em disposições legais diversas, também foi fundamento decisório pelo TSE no Acórdão proferido na PC nº 97737 (Relator Min.
Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE, em 24/06/2016), assim ementado:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.
DESAPROVADA PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Ao julgar questão de ordem no julgamento dos
ED-ED-PC n° 961-83/DF, este Tribunal assentou que "as alterações promovidas no caput do art. 37 da Lei n°9096/1995, reproduzidas no art.
49 da Res.-TSE n° 23.464/2015, são regras de direito material e, portanto, aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios de
2016 e seguintes. Entendimento contrário permitiria que contas das agremiações partidárias relativas a um mesmo exercício financeiro fossem
analisadas com base em regras materiais diversas, o que não se pode admitir. É preciso conferir tratamento isonômico a todos os partidos
políticos, sem alterar as regras aplicáveis a exercícios financeiros já encerrados, em razão do princípio da segurança jurídica" (de minha
relatoria, julgados em 3.3.2016). O mesmo entendimento se aplica em relação ao previsto no § 14 do art. 37 da Lei dos Partidos Políticos, pois
não é possível mesclar regra sobre a modalidade de sanção pela desaprovação de contas - suspensão do Fundo Partidário - com disposição
aplicável ao novo regime jurídico - desconto. 2. Mantida a modalidade anterior de fixação de sanção aos partidos políticos, "o Diretório
Nacional, no caso de não apresentar ou ter desaprovada a sua prestação de contas, não pode recolher à Fundação o percentual da respectiva
cota do Fundo Partidário que foi suspensa por decisão da Justiça Eleitoral" (Cta n° 1721-95/DF, rel. Min. Gilson Dipp, julgada em 7.2.2012). 3.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a via dos declaratórios.
Conforme já decidiu este Tribunal, "os embargos de declaração que buscam o prequestionamento de matéria constitucional também exigem a
demonstração dos requisitos do art. 275 do Código Eleitoral, ausentes no caso concreto. Precedentes.
Entretanto, é preciso fazer, igualmente, distinção entre o caso dos autos e o da jurisprudência supramencionada. Na PC nº 97737 discutiu-se a
aplicação das alterações promovidas pela Lei 13.165/2015 no caput do art. 37 da Lei nº 9.096/1995, o qual previa originalmente:
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e sujeita
os responsáveis às penas da lei, cabíveis na espécie, aplicado também o disposto no art. 28.
Com a seguinte redação após a alteração:
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Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
Desse modo, naqueles autos, decidia-se qual redação, e sanção correspondente, deveria ser aplicável para uma prestação de contas de 2009.
Caso se optasse pela aplicação da novel redação, processos de prestações de contas de mesmo exercício receberiam reprimenda diversa
diante do mesmo quadro fático, incoerência e injustiça que motivou as conclusões do relator, o qual mencionou ser “(...) preciso conferir
tratamento isonômico a todos os partidos políticos, sem alterar as regras aplicáveis a exercícios financeiros já encerrados”.
Todavia, a aplicação da Lei nº 13.488/2017 para permitir doações de autoridades filiadas a partido política ocorridas após a data de sua
vigência em nada fere o princípio do tratamento isonômico aos partidos, mas, ao revés, sua não aplicação fere o disposto no art. 6 da LINDB, o
qual reivindica efeito imediato e geral à lei em vigor, respeitando-se as ressalvas previstas no ordenamento jurídico.
Outrossim, em exercício hipotético, supondo-se que determinado partido político teve apoiadores ocupantes de funções ou cargos público de
livre nomeação e exoneração, os quais, após 06/10/2017, procuraram a agremiação partidária para realizarem doações financeiras. Naquele
momento, como deveria proceder o partido? Receber as doações - a partir daquele momento aparentemente permitidas pela legislação - ou
recusá-las até o pronunciamento judicial, que viria a destempo, sobre a aplicabilidade da lei vigente? Tal situação conduz, data vênia, à ofensa
ao princípio da segurança jurídica por conduzir à instabilidade e à imprevisibilidade jurídica, elementos fundamentais do Estado Democrático
de Direito.
Nestes fundamentos, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e do tempus regit actum, respeitando-se a opção legislativa instituída,
aplico as disposições da Lei 13.488/2017 às doações recebidas pelo Progressistas de Itaqui após a data de 06/10/2017.
Considerando que a filiação partidária dos doadores ficou constatada nos autos à fl. 193, considero regular o recebimento das doações
recebidas na data de 11/12/2017, as quais totalizaram a importância de R$ 1.385,55.
Desse modo, não havendo irregularidades hábeis a macular as presentes contas, sua aprovação é medida que se impõe, com as devidas
ressalvas insertas nos itens I e II da fundamentação.
Dispositivo.
Isso posto, JULGO APROVADA COM RESSALVAS a prestação de contas anual do Progressistas de Itaqui/RS, relativas ao exercício de 2017,
nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE 23.464/15.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Itaqui, 09 de janeiro de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO RIBEIRO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE

115ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 002/2019
O Exmo. Sr. FABIANO ZOLET BAÚ, Juiz Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral – Panambi/RS, de acordo com a Listagem de Eliminação de
Documentos n. 95.013/2018, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento n. 95.869/2018 do Sistema
de Processo Administrativo Eletrônico do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de
publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o Cartório Eleitoral da 115ª
Zona Eleitoral – Panambi/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.
Panambi, 14 de janeiro de 2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-70.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE - REDE
RESPONSÁVEL(S) : CHARLES SIDNEY MULLER, TANARA HELENA WERB E ANA ELISA DE LIMA
Advs.Réus Reveis
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO REDE
SUSTENTABILIDADE - REDE de ARARICA/RS, relativas ao exercício de 2017.
Determinada a imediata suspensão do repasses das cotas do fundo partidário e a a autuação da informação, na classe processual de
Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de seus responsáveis nos termos do art. 30 inc III da alínea “a” e “b”, respectivamente, da
Resolução nº 23.464/2015.
Expedidos mandados de citação/intimação (fls.04 a 06)
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Certificado transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
Certificado registro no Sistema Sico da Justiça Eleitoral (fl 19).
Juntados extratos bancários eletrônicos e certificado nos termos do art. 30 inc IV “a” e “b” da RES. TSE 23.546/17.
Juntada a Certidão da Composição da Agremiação Partidária extraída de sistema próprio da Justiça Eleitoral.
Com os autos conclusos, as partes foram declaradas revéis.
A equipe técnica de análise das contas juntou Parecer pela não prestação das contas, com fundamento na total ausência dos documentos e as
informações de que trata o art. 29 e o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência impeditiva da
análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral – MPE, que juntou parecer pela não apresentação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sem prejuízo aos atos já concluídos. Sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n.
23.464/2015.
Examinando os autos, ressalta incontroverso que a agremiação partidária deixou de apresentar, no prazo legal, a documentação exigida, para
fins de prestação de contas, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e aplicação de recursos.
Observado o procedimento vigente (art. 30 e incisos c/c art. 65, §1º, da Res.-TSE nº 23.546/2017), tanto o Partido, quanto seus responsáveis
foram regularmente notificados para regularizar a situação, sem contudo, haver qualquer manifestação. Destarte, declarados revéis a
Agremiação Partidária e seus respectivos responsáveis legais.
Juntado o Extrato bancário e certificado que não foram emitidos recibos de doação nem repasses do Fundo Partidário, verifica-se que não
houve movimentação financeira no exercício, ou seja, o Partido poderia utilizar-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
conforme estipulado no Artigo 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, no entanto, mesmo após Intimações, silenciaram.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, julgo NÃO PRESTADAS, as contas do(a) Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do
PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE - REDE de ARARICA/RS, relativas ao exercício de 2017., nos termos do artigo 46, IV, 'a' da Resolução
TSE nº 23.465/2015 e mantenho a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político, com fulcro no artigo 48, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e a suspensão do registro ou a anotação do
órgão municipal, até que seja regularizada a situação, nos termos do artigo 42, da Resolução TSE n. 23.465/2015.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Sapiranga, 17 de dezembro de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-03.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO NEI SCHUBERT RIBAS E ANDREIA SCHUBERT RIBAS
Advs. Réus Reveis
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO VERDE PV de Sapiranga/RS, relativas ao exercício de 2017.
Determinada a imediata suspensão do repasses das cotas do fundo partidário e a a autuação da informação, na classe processual de
Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de seus responsáveis nos termos do art. 30 inc III da alínea “a” e “b”, respectivamente, da
Resolução nº 23.464/2015.
Expedidos mandados de citação/intimação (fls.06 A 08)
Certificado transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
Certificado registro no Sistema Sico da Justiça Eleitoral.
Juntados extratos bancários eletrônicos e certificado nos termos do art. 30 inc IV “a” e “b” da RES. TSE 23.546/17.
Juntada a Certidão da Composição da Agremiação Partidária extraída de sistema próprio da Justiça Eleitoral.
Com os autos conclusos, as partes foram declaradas revéis.
A equipe técnica de análise das contas juntou Parecer pela não prestação das contas, com fundamento na total ausência dos documentos e as
informações de que trata o art. 29 e o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência impeditiva da
análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que juntou parecer pela não apresentação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
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regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sem prejuízo aos atos já concluídos. Sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n.
23.464/2015.
Examinando os autos, ressalta incontroverso que a agremiação partidária deixou de apresentar, no prazo legal, a documentação exigida, para
fins de prestação de contas, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e aplicação de recursos.
Observado o procedimento vigente (art. 30 e incisos c/c art. 65, §1º, da Res.-TSE nº 23.546/2017), tanto o Partido, quanto seus responsáveis
foram regularmente notificados para regularizar a situação, sem contudo, haver qualquer manifestação. Destarte, declarados revéis a
Agremiação Partidária e seus respectivos responsáveis legais.
Juntado o Extrato bancário e certificado que não foram emitidos recibos de doação nem repasses do Fundo Partidário, verifica-se que não
houve movimentação financeira no exercício, ou seja, o Partido poderia utilizar-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
conforme estipulado no Artigo 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, no entanto, mesmo após Intimações, silenciaram.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, julgo NÃO PRESTADAS, as contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO VERDE - PV de
Sapiranga/RS, relativas ao exercício de 2017, nos termos do artigo 46, IV, 'a' da Resolução TSE nº 23.465/2015 e mantenho a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político, com fulcro no artigo 48,
caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e a suspensão do registro ou a anotação do órgão municipal, até que seja regularizada a situação,
nos termos do artigo 42, da Resolução TSE n. 23.465/2015.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Sapiranga, 17 de dezembro de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-40.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO ALVES DA SILVA E JAIRO MIGUEL
Advs. Réus Reveis
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILERA - PSDB ARARICÁ/RS, relativas ao exercício de 2017.
Determinada a imediata suspensão do repasses das cotas do fundo partidário e a a autuação da informação, na classe processual de
Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de seus responsáveis nos termos do art. 30 inc III da alínea “a” e “b”, respectivamente, da
Resolução nº 23.464/2015.
Expedidos mandados de citação/intimação nos termos do art. 30 “a” da Res. TSE 23.546/17.
Certificado transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
Certificado registro no Sistema Sico da Justiça Eleitoral .
Juntados extratos bancários eletrônicos e certificado nos termos do art. 30 inc IV “a” e “b” da RES. TSE 23.546/17.
Juntada a Certidão da Composição da Agremiação Partidária extraída de sistema próprio da Justiça Eleitoral.
Com os autos conclusos, as partes foram declaradas revéis.
A equipe técnica de análise das contas juntou Parecer pela não prestação das contas, com fundamento na total ausência dos documentos e as
informações de que trata o art. 29 e o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência impeditiva da
análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral – MPE, que juntou parecer pela não apresentação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sem prejuízo aos atos já concluídos. Sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n.
23.464/2015.
Examinando os autos, ressalta incontroverso que a agremiação partidária deixou de apresentar, no prazo legal, a documentação exigida, para
fins de prestação de contas, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e aplicação de recursos.
Observado o procedimento vigente (art. 30 e incisos c/c art. 65, §1º, da Res.-TSE nº 23.546/2017), tanto o Partido, quanto seus responsáveis
foram regularmente notificados para regularizar a situação, sem contudo, haver qualquer manifestação. Destarte, declarados revéis a
Agremiação Partidária e seus respectivos responsáveis legais.
Juntado o Extrato bancário e certificado que não foram emitidos recibos de doação nem repasses do Fundo Partidário, verifica-se que não
houve movimentação financeira no exercício, ou seja, o Partido poderia utilizar-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
conforme estipulado no Artigo 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, no entanto, mesmo após Intimações, silenciaram.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, julgo NÃO PRESTADAS, as contas do(a) Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB ARARICÁ/RS, relativas ao exercício de 2017, nos termos do artigo 46, IV, 'a' da
Resolução TSE nº 23.465/2015 e mantenho a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
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regularizada a situação do partido político, com fulcro no artigo 48, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e a suspensão do registro ou a
anotação do órgão municipal, até que seja regularizada a situação, nos termos do artigo 42, da Resolução TSE n. 23.465/2015.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Sapiranga, 17 de dezembro de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-55.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
RESPONSÁVEL(S) : ROZANE DE AZEVEDO, JAMIR ADÍLIO PELICIONI, NATANI MOREIRA DE SOUZA E CLOVIS DA SILVA MARTINS
Advs. Réus Reveis
Vistos
I – RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – NOVA HARTZ/RS, relativas ao exercício de 2017.
Determinada a imediata suspensão do repasses das cotas do fundo partidário e a a autuação da informação, na classe processual de
Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de seus responsáveis nos termos do art. 30 inc III da alínea “a” e “b”, respectivamente, da
Resolução nº 23.464/2015.
Expedidos mandados de citação/intimação nos termos do art. 30 “a” da Res. TSE 23.546/17.
Certificado transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
Certificado registro no Sistema Sico da Justiça Eleitoral .
Juntados extratos bancários eletrônicos e certificado nos termos do art. 30 inc IV “a” e “b” da RES. TSE 23.546/17.
Juntada a Certidão da Composição da Agremiação Partidária extraída de sistema próprio da Justiça Eleitoral.
Com os autos conclusos, as partes foram declaradas revéis.
A equipe técnica de análise das contas juntou Parecer pela não prestação das contas, com fundamento na total ausência dos documentos e as
informações de que trata o art. 29 e o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência impeditiva da
análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral – MPE, que juntou parecer pela não apresentação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sem prejuízo aos atos já concluídos. Sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n.
23.464/2015.
Examinando os autos, ressalta incontroverso que a agremiação partidária deixou de apresentar, no prazo legal, a documentação exigida, para
fins de prestação de contas, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e aplicação de recursos.
Observado o procedimento vigente (art. 30 e incisos c/c art. 65, §1º, da Res.-TSE nº 23.546/2017), tanto o Partido, quanto seus responsáveis
foram regularmente notificados para regularizar a situação, sem contudo, haver qualquer manifestação. Destarte, declarados revéis a
Agremiação Partidária e seus respectivos responsáveis legais.
Juntado o Extrato bancário e certificado que não foram emitidos recibos de doação nem repasses do Fundo Partidário, verifica-se que não
houve movimentação financeira no exercício, ou seja, o Partido poderia utilizar-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
conforme estipulado no Artigo 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, no entanto, mesmo após Intimações, silenciaram.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, julgo NÃO PRESTADAS, as contas do(a) Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – NOVA HARTZ/RS, relativas ao exercício de 2017., nos termos do artigo 46, IV, 'a' da
Resolução TSE nº 23.465/2015 e mantenho a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político, com fulcro no artigo 48, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e a suspensão do registro ou a
anotação do órgão municipal, até que seja regularizada a situação, nos termos do artigo 42, da Resolução TSE n. 23.465/2015.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Sapiranga, 17 de dezembro de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE

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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-48.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
RESPONSÁVEL(S) : JONAS RODRIGO DE ABREU, DIEGO FOSS DA CRUZ E SIDNEI FOSS DA CRUZ
Advs. Réus Reveis
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B – NOVA HARTZ/RS, relativas ao exercício de 2017.
Determinada a imediata suspensão do repasses das cotas do fundo partidário e a a autuação da informação, na classe processual de
Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de seus responsáveis nos termos do art. 30 inc III da alínea “a” e “b”, respectivamente, da
Resolução nº 23.464/2015.
Expedidos mandados de citação/intimação nos termos do art. 30 “a” da Res. TSE 23.546/17.
Certificado transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
Certificado registro no Sistema Sico da Justiça Eleitoral .
Juntados extratos bancários eletrônicos e certificado nos termos do art. 30 inc IV “a” e “b” da RES. TSE 23.546/17.
Juntada a Certidão da Composição da Agremiação Partidária extraída de sistema próprio da Justiça Eleitoral.
Com os autos conclusos, as partes foram declaradas revéis.
A equipe técnica de análise das contas juntou Parecer pela não prestação das contas, com fundamento na total ausência dos documentos e as
informações de que trata o art. 29 e o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência impeditiva da
análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral – MPE, que juntou parecer pela não apresentação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sem prejuízo aos atos já concluídos. Sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n.
23.464/2015.
Examinando os autos, ressalta incontroverso que a agremiação partidária deixou de apresentar, no prazo legal, a documentação exigida, para
fins de prestação de contas, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e aplicação de recursos.
Observado o procedimento vigente (art. 30 e incisos c/c art. 65, §1º, da Res.-TSE nº 23.546/2017), tanto o Partido, quanto seus responsáveis
foram regularmente notificados para regularizar a situação, sem contudo, haver qualquer manifestação. Destarte, declarados revéis a
Agremiação Partidária e seus respectivos responsáveis legais.
Juntado o Extrato bancário e certificado que não foram emitidos recibos de doação nem repasses do Fundo Partidário, verifica-se que não
houve movimentação financeira no exercício, ou seja, o Partido poderia utilizar-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
conforme estipulado no Artigo 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, no entanto, mesmo após Intimações, silenciaram.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, julgo NÃO PRESTADAS, as contas do(a) Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B – NOVA HARTZ/RS, relativas ao exercício de 2017., nos termos do artigo 46, IV, 'a' da
Resolução TSE nº 23.465/2015 e mantenho a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político, com fulcro no artigo 48, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e a suspensão do registro ou a
anotação do órgão municipal, até que seja regularizada a situação, nos termos do artigo 42, da Resolução TSE n. 23.465/2015.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Sapiranga, 17 de dezembro de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-18.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : MAURICIO ALVES DA SILVA E SELSO JOSÉ FELTES
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB - ARARICÁ/RS, relativas ao exercício de 2017.
Determinada a imediata suspensão do repasses das cotas do fundo partidário e a a autuação da informação, na classe processual de
Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de seus responsáveis nos termos do art. 30 inc III da alínea “a” e “b”, respectivamente, da
Resolução nº 23.464/2015.
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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Expedidos mandados de citação/intimação nos termos do art. 30 “a” da Res. TSE 23.546/17.
Certificado transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
Certificado registro no Sistema Sico da Justiça Eleitoral .
Juntados extratos bancários eletrônicos e certificado nos termos do art. 30 inc IV “a” e “b” da RES. TSE 23.546/17.
Juntada a Certidão da Composição da Agremiação Partidária extraída de sistema próprio da Justiça Eleitoral.
Com os autos conclusos, as partes foram declaradas revéis.
A equipe técnica de análise das contas juntou Parecer pela não prestação das contas, com fundamento na total ausência dos documentos e as
informações de que trata o art. 29 e o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência impeditiva da
análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral – MPE, que juntou parecer pela não apresentação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sem prejuízo aos atos já concluídos. Sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n.
23.464/2015.
Examinando os autos, ressalta incontroverso que a agremiação partidária deixou de apresentar, no prazo legal, a documentação exigida, para
fins de prestação de contas, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e aplicação de recursos.
Observado o procedimento vigente (art. 30 e incisos c/c art. 65, §1º, da Res.-TSE nº 23.546/2017), tanto o Partido, quanto seus responsáveis
foram regularmente notificados para regularizar a situação, sem contudo, haver qualquer manifestação. Destarte, declarados revéis a
Agremiação Partidária e seus respectivos responsáveis legais.
Juntado o Extrato bancário e certificado que não foram emitidos recibos de doação nem repasses do Fundo Partidário, verifica-se que não
houve movimentação financeira no exercício, ou seja, o Partido poderia utilizar-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
conforme estipulado no Artigo 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, no entanto, mesmo após Intimações, silenciaram.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, julgo NÃO PRESTADAS, as contas do(a) Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB - ARARICÁ/RS, relativas ao exercício de 2017, nos termos do artigo 46, IV, 'a' da Resolução
TSE nº 23.465/2015 e mantenho a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político, com fulcro no artigo 48, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e a suspensão do registro ou a anotação do
órgão municipal, até que seja regularizada a situação, nos termos do artigo 42, da Resolução TSE n. 23.465/2015.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Sapiranga, 17 de dezembro de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-33.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PCDOB
RESPONSÁVEL(S) : ADALBERTO LUIZ FRASSON, CATIANO AZEREDO OTT E DIONATAN RAFAEL PACHECO
Adv. Réus Reveis
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B – SAPIRANGA/RS, relativas ao exercício de 2017.
Determinada a imediata suspensão do repasses das cotas do fundo partidário e a a autuação da informação, na classe processual de
Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de seus responsáveis nos termos do art. 30 inc III da alínea “a” e “b”, respectivamente, da
Resolução nº 23.464/2015.
Expedidos mandados de citação/intimação nos termos do art. 30 “a” da Res. TSE 23.546/17.
Certificado transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
Certificado registro no Sistema Sico da Justiça Eleitoral .
Juntados extratos bancários eletrônicos e certificado nos termos do art. 30 inc IV “a” e “b” da RES. TSE 23.546/17.
Juntada a Certidão da Composição da Agremiação Partidária extraída de sistema próprio da Justiça Eleitoral.
Com os autos conclusos, as partes foram declaradas revéis.
A equipe técnica de análise das contas juntou Parecer pela não prestação das contas, com fundamento na total ausência dos documentos e as
informações de que trata o art. 29 e o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência impeditiva da
análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral – MPE, que juntou parecer pela não apresentação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO

DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sem prejuízo aos atos já concluídos. Sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n.
23.464/2015.
Examinando os autos, ressalta incontroverso que a agremiação partidária deixou de apresentar, no prazo legal, a documentação exigida, para
fins de prestação de contas, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e aplicação de recursos.
Observado o procedimento vigente (art. 30 e incisos c/c art. 65, §1º, da Res.-TSE nº 23.546/2017), tanto o Partido, quanto seus responsáveis
foram regularmente notificados para regularizar a situação, sem contudo, haver qualquer manifestação. Destarte, declarados revéis a
Agremiação Partidária e seus respectivos responsáveis legais.
Juntado o Extrato bancário e certificado que não foram emitidos recibos de doação nem repasses do Fundo Partidário, verifica-se que não
houve movimentação financeira no exercício, ou seja, o Partido poderia utilizar-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
conforme estipulado no Artigo 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, no entanto, mesmo após Intimações, silenciaram.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, julgo NÃO PRESTADAS, as contas do(a) Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B – SAPIRANGA/RS relativas ao exercício de 2017., nos termos do artigo 46, IV, 'a' da
Resolução TSE nº 23.465/2015 e mantenho a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político, com fulcro no artigo 48, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e a suspensão do registro ou a
anotação do órgão municipal, até que seja regularizada a situação, nos termos do artigo 42, da Resolução TSE n. 23.465/2015.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Sapiranga, 17 de dezembro de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-85.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE - REDE
RESPONSÁVEL(S) : CHARLES SIDNEY MULLER, TALITA MERLI OHSE E RAQUEL INDAIA FERREIRA
Adv. Réus Reveis
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO REDE
SUSTENTABILIDADE - REDE de NOVA HARTZ/RS, relativas ao exercício de 2017.
Determinada a imediata suspensão do repasses das cotas do fundo partidário e a a autuação da informação, na classe processual de
Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de seus responsáveis nos termos do art. 30 inc III da alínea “a” e “b”, respectivamente, da
Resolução nº 23.464/2015.
Expedidos mandados de citação/intimação nos termos do art. 30 “a” da Res. TSE 23.546/17.
Certificado transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
Certificado registro no Sistema Sico da Justiça Eleitoral .
Juntados extratos bancários eletrônicos e certificado nos termos do art. 30 inc IV “a” e “b” da RES. TSE 23.546/17.
Juntada a Certidão da Composição da Agremiação Partidária extraída de sistema próprio da Justiça Eleitoral.
Com os autos conclusos, as partes foram declaradas revéis.
A equipe técnica de análise das contas juntou Parecer pela não prestação das contas, com fundamento na total ausência dos documentos e as
informações de que trata o art. 29 e o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência impeditiva da
análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral – MPE, que juntou parecer pela não apresentação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sem prejuízo aos atos já concluídos. Sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n.
23.464/2015.
Examinando os autos, ressalta incontroverso que a agremiação partidária deixou de apresentar, no prazo legal, a documentação exigida, para
fins de prestação de contas, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e aplicação de recursos.
Observado o procedimento vigente (art. 30 e incisos c/c art. 65, §1º, da Res.-TSE nº 23.546/2017), tanto o Partido, quanto seus responsáveis
foram regularmente notificados para regularizar a situação, sem contudo, haver qualquer manifestação. Destarte, declarados revéis a
Agremiação Partidária e seus respectivos responsáveis legais.
Juntado o Extrato bancário e certificado que não foram emitidos recibos de doação nem repasses do Fundo Partidário, verifica-se que não
houve movimentação financeira no exercício, ou seja, o Partido poderia utilizar-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
conforme estipulado no Artigo 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, no entanto, mesmo após Intimações, silenciaram.
III - DISPOSITIVO

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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Isto posto, julgo NÃO PRESTADAS, as contas do(a) Prestação de Contas do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do
PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE - REDE de NOVA HARTZ/RS/RS, relativas ao exercício de 2017., nos termos do artigo 46, IV, 'a' da
Resolução TSE nº 23.465/2015 e mantenho a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político, com fulcro no artigo 48, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e a suspensão do registro ou a
anotação do órgão municipal, até que seja regularizada a situação, nos termos do artigo 42, da Resolução TSE n. 23.465/2015.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Sapiranga, 17 de dezembro de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 227-98.2017.6.21.0131
REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSO ACIMA DO LIMITE LEGAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUIZ ELEITORAL: CARLOS FERNANDO NOSCHANG JUNIOR
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO
REPRESENTADO(S) : ELIO ROQUE CARATI
ADV: GABRIELA PILGER FISCHBORN - OAB/RS N. 109.701
Vistos.
Proceda-se ao lançamento do ASE 540.
Intime-se o recorrido para o pagamento da multa no prazo de 30 dias, conforme Resolução TRE/RS n. 298/17.
Em caso de inadimplência, inscreva-se a multa em livro próprio, lavre-se o termo de inscrição e remeta-se ao TRE/RS para providências.
Sapiranga, 10 de janeiro de 2019
CARLOS FERNANDO NOSCHANG JUNIOR
Juiz Eleitoral da 131ª ZE

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

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS- 004ª ZE e PAE 004a ZE

Código de
Classificação

Documento Arquivístico

Data Limite

Observação/Justifi
cativa

Quantidade

6000-7.05

Boletim de Urna

2014

Descarte permitido
pela regra R21

491

6000-7.05

Boletim de Justificativa

2014

Descarte permitido
pela regra R21

227

6000-7.05

Comprovante de Carga de
Urna

2014

Descarte permitido
pela regra R21

141

6000-7.05

Zerésima

2014

Descarte permitido
pela regra R21

232

6000-7.04

Cadernos de folha de
votação

2010

Descarte permitido
pela regra R22

181

6000-7.04

Comprovante de
comparecimento (destacado
da folha de votação)

2016

Descarte permitido
pela regra R17

4451

6000-7.02

Comunicação de
Composição de Diretório
Municipal

2013

Descarte permitido
pela regra R09

172

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
falecimento

2012

Descarte permitido
pela regra R04

38

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
conscrito

2012

Descarte permitido
pela regra R04

22

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
condenação criminal

2012

Descarte permitido
pela regra R04

07

6000-7.03

Controle de distribuição das
urnas

2016

Descarte permitido
pela regra R12

03

6000-1.02

Documento referente a
postagem de
correspondência, material e
patrimônio

2016

Descarte permitido
pela regra R12

224

6000-7.01

Guia de recolhimento de
multa

2013

Descarte permitido
pela regra R09

379

6000-7.01

Declaração de Insuficiência
Econômica

2013

Descarte permitido
pela regra R09

16

6000-7.03

Lacres das urnas

2016

Descarte permitido
pela regra R17

42

6000-7.03

Lista de presença a reunião
de mesários

2014

Descarte permitido
pela regra R21

12

6000-7.01

Protocolo de Entrega de
Título Eleitoral - PETE

2013

Descarte permitido
pela regra R09

10.918

6000-7.05

Recibo de entrega de BU a
Comitê Interpartidário

2016

Descarte permitido
pela regra R05

60

6000-7.03

Recibo de entrega de
convocação de mesários

2014

Descarte permitido
pela regra R21

318

6000-7.03

Recibo de entrega de valealimentação

2008

Descarte permitido
pela regra R23

197

6000-7.02

Requerimento de
cadastramento de senha no
Filiaweb

2013

Descarte permitido
pela regra R09

40

6000-7.01

Requerimentos de
Alistamento Eleitoral - RAE

2013

Descarte permitido
pela regra R09

10.918

600-7.01

Requerimentos de
Justificativa Eleitoral,
submetidos à análise do
juízo e deferidos

2016

Descarte permitido
pela regra R09

33

600-7.04

Requerimentos de
Justificativa Eleitoral,
(RJEs) – de urna

2016

Descarte permitido
pela regra R12

705

6000-2

Termo de Responsabilidade
Anual de Bens Patrimoniais

2016

Descarte permitido
pela regra R12

06

6000-2

Termo de Transferência
Interna de Bem Patrimonial

2016

Descarte permitido
pela regra R12

48

Espumoso, 02 de janeiro de 2019.

Aline Terumi Bomura Maciel,
Chefe de Cartório da 004ª ZE

Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
115ª Zona Eleitoral
Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

6000-1.02

Documento referente a postagem de correspondência,
material e patrimônio

2002-20062014

Descarte permitido pela Regra R12

20

6000-7.01

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

1990 à 2009

Descarte permitido pela Regra R04

249

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2013

Descarte permitido pela Regra R09

9265

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais (PETEs)

2013

Descarte permitido pela Regra R09

9265

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2006 à 2007
Fev 2008 à Set
2009

Descarte permitido pela Regra R09

251

6000-7.01

Requerimentos de justificativa eleitorais submetidos
à análise do juízo e deferidos

1990-2004 à
2009-2014

Descarte permitido pela Regra R12

720

6000-7.02

Comunicação de Delegados credenciados

1989 à 1990
2002

Descarte permitido pela Regra R09

239

6000-7.03

Controle de distribuição de urnas

2014

Descarte permitido pela Regra R12

3

6000-7.03

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

2014

Descarte permitido pela Regra R21

12

6000-7.03

Recibo de entrega de vale-alimentação

2000-2002
2004 à 2006
2008

Descarte permitido pela Regra R23

698

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de mesários

2002-2014

Descarte permitido pela Regra R21

1189

6000-7.04

Requerimentos de Justificativa Eleitoral (RJEs) – de
urna

2002-2005 à
2006

Descarte permitido pela Regra R12

2516

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

2000-2010

Descarte permitido pela Regra R22

169

6000-7.05

Boletim de urna, Boletim de Justificativa Eleitoral,

1989 à 1990-

Descarte permitido pela Regra R21

2624

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/10/2018 18:30:34
Por: MACIEL GASPAR KLOCK

TRE-RS

Código de
Classificação

Quantidade

6000-7.05

Comprovante de Carga de Urna e Zerésima

2001-20022005-2006
2014

Recibo de entrega de BU a Comitê interpartidário

2002-2014

Descarte permitido pela Regra R05

*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/10/2018 18:30:34
Por: MACIEL GASPAR KLOCK

TRE-RS

Panambi, 11 de outubro de 2018.
Maciel Gaspar Klock
Chefe de Cartório - 115ª ZE
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