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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 34/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 17.03.2020 (terça-feira, às 11:00 horas):
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 1) Embargos de Declaração - Proc. Classe RC N. 368 - Recurso Criminal Ação Penal - Agravo de Instrumento - Crime Eleitoral - Cargo - Prefeito - Divulgação de Falsa Imputação. Procedência: D/C. Embargante(s):
Ministério Público Eleitoral. Embargado(s): Otávio Augusto Fontes (Adv(s) Julio Cezar Garcia Junior-OAB OAB/RS 75.972 e Vinicius FelippeOAB OAB/RS 93.503).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 10.03.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Edital
EDITAL SJ/CORIP/SEPRO N. 12/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 09.03.2020 os seguintes processos:
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1) Proc. Classe E.Dcl. N. PC - 6290 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político Órgão de Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido Progressista - PP, Otomar Oleques Vivian e Celso
Bernardi (Adv(s) André Luiz Siviero OAB/RS 48.760) e Ministério Público Eleitoral. Embargada: Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade,
deram parcial provimento a ambos os embargos de declaração, tão somente para agregar ao julgado que constam certidões de filiação
partidária nos autos, nos termos da fundamentação exarada, e para explicitar que a suspensão do repasse do Fundo Partidário, na hipótese, é
incabível diante do ínfimo percentual de comprometimento das contas pelas irregularidades atinentes ao recebimento de recursos de fonte
vedada e origem não identificada.”. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLA OPOSIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PARCIAL
PROVIMENTO DE AMBOS OS EMBARGOS TÃO SOMENTE PARA AGREGAR FUNDAMENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AO JULGADO.
1. Embargos opostos pela agremiação. 1.1. Rejeitada a alegada existência de omissão quanto ao comando legal que autorizaria a aplicação
de penalidade quando verificada inconsistência na comprovação do uso de recursos públicos. Expressamente mencionado no acórdão que
alguns dos documentos fiscais apresentados foram considerados inidôneos, acarretando a não comprovação dos gastos que estes
representam, tudo nos termos do art. 18 da Resolução TSE n. 23.432/14. No mesmo sentido, foi consignado que a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional decorre da não comprovação dos gastos por documentos fiscais idôneos, o que representa impropriedade
ou irregularidade na aplicação dos recursos públicos, com base no § 2º do art. 61 da resolução mencionada. 1.2. O embargante invoca a tese
de que o recebimento de recursos mediante boleto bancário atende aos requisitos da norma de regência, e que haveria contradição no que
tange aos fundamentos legais que embasaram a necessidade de recolhimento de valores considerados de origem não identificada. Sem
razão. O recebimento de doações por boleto bancário é perfeitamente viável, desde que a agremiação não se descuide em verificar se os
créditos estão identificados com o CPF ou CNPJ dos doadores. Na hipótese, a falha consistiu exatamente em não ser possível constatar na
transação bancária a identificação dos doadores, tal qual exige o § 2º do art. 18 da Resolução TSE n. 23.432/14. Ainda que o art. 48, § 2º, da
Resolução TSE n. 23.432/14 autorize o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional através de desconto de futuros repasses do Fundo
Partidário, o § 3º do mesmo dispositivo restringe a aplicabilidade da permissão aos órgãos partidários nacionais, hipótese estranha ao caso
concreto. 1.3. Afastada a aplicação retroativa da Lei n. 13.488/17 - que consagrou a faculdade de os filiados contribuírem para a manutenção
dos partidos políticos -, restaram não examinadas as certidões de filiação partidária, extraídas dos registros da Justiça Eleitoral e apresentadas
pelo então recorrente. Embora tal omissão não represente lacuna na decisão, é possível contemplar a postulação de agregar à fundamentação
da decisão que tais documentos foram juntados ao processo. Provimento no ponto, nos termos da fundamentação exposta. 2. Embargos
opostos pelo Ministério Público Eleitoral. Alegada omissão quanto à aplicação da suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário.
Parcial provimento tão somente para explicitar que a mencionada penalidade é incabível diante do ínfimo percentual (1,64%) de
comprometimento das contas pelas irregularidades atinentes ao recebimento de recursos de fonte vedada e origem não identificada. 3.
Conforme disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes
suscitaram para fins de prequestionamento.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2) Proc. Classe RE N. 5497 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Carazinho. Recorrente(s): Progressistas - PP de Carazinho (Adv(s)
Giovana Cecconello OAB/RS 70.453). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, não conheceram do recurso.”. Ementa:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. O recurso é intempestivo, porquanto interposto após o prazo de três dias contados da publicação da sentença no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do disposto no art. 52, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015. Não conhecimento.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3) Proc. Classe RE N. 1345 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Canoas. Recorrente(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de
Canoas, Luiz Roberto Steinmetz, Germano Francisco Dalla Valentina e Oswaldo Steffen (Adv(s) Adauvir Della Torre Merib OAB/RS 23.678).
Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e o pedido de aplicação, de ofício, de ordem de suspensão
de cotas do Fundo Partidário. No mérito, deram parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a multa aplicada na origem, mantidas
a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento do montante de R$ 20.262,21 ao Tesouro Nacional.”. Ementa: RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO.
AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. FONTE VEDADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
ALTO PERCENTUAL. AFASTADA A MULTA. MANTIDOS A DESAPROVAÇÃO E O RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Preliminar afastada. Nulidade da sentença por negativa de vigência a dispositivos. Ausente omissão relativa aos
consectários da conclusão, mas sim aplicação de consequência diversa. A imposição de sanção distinta da prevista no regulamento não deve
ensejar a decretação de nulidade do feito, sobretudo quando não há recurso nesse sentido. 2. Doações realizadas por ocupantes de cargos
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tidos como de autoridades, definidos como fontes vedadas pelo art. 12, inc. XII e § 2º, da Resolução TSE n. 23.432/2014. Irretroatividade das
disposições da Lei n. 13.488/2017, no ponto em que alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/1995, a qual passou a possibilitar doações de
pessoas físicas filiadas a partido político, ainda que ocupantes de cargos demissíveis ad nutum. Na hipótese, o tratamento jurídico deve
observar a redação original do art. 31 da Lei dos Partidos Políticos, bem como as prescrições do art. 12, inc. XII e § 2º, da Resolução TSE n.
23.432/2014, que vedavam tais contribuições. A ordem de recolhimento é medida que se impõe. 3. Existência de movimentação financeira
paralela à conta bancária, configurando omissão de receitas e recursos de origem não identificada. A Resolução TSE n. 23.434/2014
determina o trânsito obrigatório de recursos pela conta bancária, assim como exige que as doações em recursos financeiros sejam efetuadas
necessariamente por intermédio de cheque cruzado, em nome da agremiação, ou por depósito bancário diretamente nessa conta. O
descumprimento da norma regente impõe o recolhimento ao erário. 4. As irregularidades atingem 28,25% da receita, evidenciando o correto
juízo de desaprovação da contabilidade e determinação de recolhimento da importância ao Tesouro Nacional. 5. Aplicação da penalidade de
suspensão do Fundo Partidário prevista na legislação regente. Inviável em juízo recursal, diante da ausência de pedido nesse sentido. 6.
Parcial provimento. Afastada a multa aplicada. Mantidas a desaprovação e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 10.03.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Atos da Presidência
Despachos
RECURSO ESPECIAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC 31-36.2017.6.21.0000 - PROTOCOLO: 185052017
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016
RECORRENTES: DEMOCRATAS – DEM, ONYX DORNELLES LORENZONI, DOMINGOS ALVES DA CUNHA E ÊNIO JOSÉ H’OERLLE
MENEGHETTI (Adv (s) Roberta Stringhini Faraco OAB/RS 81.040)
Vistos, etc.
1. DEMOCRATAS – DEM, ONYX DORNELLES LORENZONI, DOMINGOS ALVES DA CUNHA e ÊNIO JOSÉ H’OERLLE MENEGHETTI, por
sua procuradora, com fundamento no art. 276, I, “a” e “b”, do Código Eleitoral, interpõem recurso especial (fls. 1.663–1.674) contra acórdão
deste Tribunal (fls. 1.657-1.660) que, nos autos do processo em epígrafe, julgou desaprovadas as contas do diretório estadual do Democratas,
relativas ao Exercício Financeiro de 2016, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 137.820,00 (cento e trinta e
sete mil e oitocentos e vinte reais) e o pagamento da multa no valor de R$ 4.134,60 (quatro mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta
centavos).
O acórdão (fls. 1.657-1.660) recebeu a seguinte ementa:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. IRREGULARIDADES
RELATIVAS AO FUNDO PARTIDÁRIO. MONTANTE EXPRESSIVO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. FIXAÇÃO DE MULTA.
DESAPROVAÇÃO.
Não comprovados gastos efetuados com recursos advindos do Fundo Partidário, conforme disposto no § 2º do art. 35 da Resolução TSE
n.23.464/15. Ausente documentação que demonstre a efetiva prestação do serviço contratado, consistente em palestras referentes à
prestação e contas.
Falha que representa 13% do montante auferido no exercício financeiro, ensejando a reprovação das contas e o recolhimento do montante
irregular ao erário, nos termos da norma de regência. Aplicada, ainda, multa de 3% sobre o valor da mácula, de acordo com o previsto no art.
37, caput, da Lei n. 9.504/97.
Desaprovação.”
(TRE-RS, PC n. 31-36, Rel. Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga, DEJERS de 11.12.2019)
Em apertada síntese, os recorrentes alegam, em suas razões, a violação ao texto da Constituição Federal e da Resolução n. 23.553/2017 do
TSE pelo acórdão ora combatido, infringindo a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição e que houve a adequada comprovação dos gastos
com os recursos do Fundo Partidário em cumprimento às diligências expedidas pelo Relator do processo, principalmente no que se refere à
comprovação dos serviços de palestras e orientação técnica prestados por César A. F. Marques.
Colaciona julgados do c. Tribunal Superior Eleitoral para defesa da tese de que a prova do correto uso das verbas Fundo Partidário se dá pela
apresentação de das notas fiscais ou recibos referentes dos serviços contratados ou materiais adquiridos, não sendo necessária a presentação
de documentos complementares.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: as partes encontram-se legitimadas, a irresignação mostra-se regular
e aforada tempestivamente. Por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
Nessa senda, o recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito em que
as abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
No tocante à alegada ofensa à legislação federal, cabe ressaltar que não basta a alegação de infringência ou a citação dos dispositivos tidos
por violados, mas mostra-se necessário demonstrar a contrariedade do julgado com a lei infringida. Os princípios constitucionais relacionados à
ampla defesa e ao contraditório são somente mencionados, não restando comprovado pelos recorrentes onde efetivamente não foi
oportunizada a produção de prova hábil a demonstrar adequadamente a realização dos serviços contratados pela agremiação. Destaco trecho
do acórdão recorrido a demonstrar que toda a prova apresentada pelos recorridos foi apreciada quando do julgamento do feito:
“O prestador de contas, a fim de comprovar a efetiva prestação do serviço pago com recursos públicos, juntou mídia onde verifiquei a
existência de arquivo nominado “Filme Democratas.mp4”, consistente em gravação de vídeo com duração de 31 minutos. Tal vídeo inicia com
fala de Onyx Lorenzoni, identificado como presidente do Democratas RS, que é seguida, aos 11 minutos e 40 segundos, da intervenção de
Roberta Faraco, identificada como advogada, sobre “Legislação da Propaganda Eleitoral”. Aos 19 minutos e 17 segundos, inicia o trecho sobre
“Movimentação Financeira e Prestação de Contas”, com Cesar Marques, contabilista, que se estende até o final da gravação (fl. 785).
(…)
A participação do contabilista, por cerca de 12 minutos, na gravação efetuada pelo partido, certamente não supre o objeto da contratação e
sequer justifica a quantia dispendida como contraprestação ao serviço prestado (R$ 137.820,00).
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Assim, tenho que não houve a comprovação da efetiva execução do serviço contratado, nos termos do § 2º do art. 35 da Resolução TSE n.
23.464/15, o que caracteriza a ausência de regularidade da aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e impõe a determinação de
recomposição ao erário, mediante o recolhimento do valor da contratação ao Tesouro Nacional. (fl. fl. 1659,v)”
Com efeito, os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos no julgamento do Acórdão, quando, após
análise dos fatos e provas, foi rechaçada a tese dos recorrentes de que os documentos apresentados, fotos, DVD, notas fiscais e recibos,
bastariam para comprovar as despesas realizadas, o que demonstraria sua boa-fé na aplicação dos recursos do Fundo Partidário.
Em relação ao dissídio pretoriano, destaca-se que todas as decisões colacionadas abordam exercícios financeiros anteriores ao objeto do
presente processo, a qual destaco o excerto a título exemplificativo: (…a teor da jurisprudência desta Corte para as contas partidárias dos
exercícios de 2013 e anteriores, a prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário requer a juntada de notas fiscais ou recibos que
discriminem a natureza dos serviços ou materiais… PC 28244, rel. Min. Jorge Mussi, acórdão de 25/04/2019, fl. 1671 dos presentes autos).
A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral
somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o
aresto recorrido, o que não ocorre no caso em tela, atraindo, portanto, a vedação contida na Súmula n. 28 do c. TSE.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 09 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

ZONAS ELEITORAIS

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 12/2020
O Doutor Gustavo Bruschi, Juiz Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, foi apresentada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos:
Lajeado do Bugre
PDT, Exercício 2018 – Pet 0600001-79.2020.6.21.0032, CLAUDIMAR DA SILVA BECKMANN, Presidente, OLNEI LUIS PIETROBELLI,
Tesoureiro.
PRAZO: 3 (três) dias contados da publicação do edital, para a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário de Justiça
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul.
Palmeira das Missões-RS, 21 de fevereiro de 2020.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral.

50ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2020
A Doutora Paula Fernandes Benedet, MM. Juíza Eleitoral da 50ª Zona de São Jerônimo-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 Ramiro Barcelos , nº 403,
em São Jerônimo, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
a Prestação de Contas de Campanha do órgão partidário municipal das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de São Jerônimo
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 a Juíza Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Jerônimo-RS, 06 de março de 2020.
Eu, Luciano França de Britto, Chefe de Cartório da 50ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Paula Fernandes Benedet,
Juiza Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 10/2020
A Excelentíssima Senhora Doutora Paula Fernandes Benedet, MM Juíza Eleitoral da 50ª Zona de São Jerônimo-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 Ramiro Barcelos, nº
403, Prédio 02, São Jerônimo/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, prestação de contas anual da Comissão Provisória e/ou diretório municipal,
conforme abaixo.
OBJETO: Publicidade da as prestações de contas anuais dos seguintes partidos políticos:
Partido dos Trabalhadores – PT – São Jerônimo – exercício 2017
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Movimento Democrático Brasileiro – MDB – São Jerônimo – exercício 2018.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de SÃO JERÔNIMO, aos 06 dias do mês de março, do ano de 2020. Eu, Luciano França de Britto, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Paula Fernandes Benedet,
Juiza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 04/2020 - 050 ZE/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS PROCESSO Nº 0600006-13.2020.6.21.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO RS
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO DE ARROIO DOS RATOS
Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA JARDIM D AVILA DANI - RS54285
DECISÃO
Trata-se da Prestação de Contas de Campanha do PARTIDO PROGRESSISTAS – PP de Arroio dos Ratos/RS relativa às Eleições Gerais de
2018, subscrita pelos responsáveis: Cíntia Jardim D'Avila Dani (Presidente) e João Adriano Rodrigues Cifuentes (tesoureiro) em cumprimento
ao disposto no artigo 48, II, "d", da Resolução TSE 23.553/2017.
A prestação de contas final foi entregue em 17/02/2020.
Publicado o Edital n.º 02/2020 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 20/02/2020, transcorreu in albis o
prazo para impugnações previsto no art. 59, da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme certidão (fl. 05).
Emitido parecer técnico conclusivo pelo analista judiciário, manifestando-se pela desaprovação das contas (fl. 06).
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral, em consonância com o parecer conclusivo, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 07).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório sucinto.
DECIDO:
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Na análise, verificou-se que o Partido não atendeu o previsto no art. 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017, deixando de cumprir a obrigação de
abertura de conta bancária, essencial para aferir a movimentação financeira ou a ausência.
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
(...)
§ 2º. A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(…)
O objetivo do processo de prestação das contas eleitorais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas arrecadas e da
destinação das despesas efetuadas durante a campanha eleitoral, sendo o caso em exame relativo às eleições de 2018.
A prestação de contas foi apresentada pelo Partido e instruída com os documentos arrolados no art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Cabe mencionar que não houve impugnação por parte dos demais partidos políticos, candidatos, coligações, bem como qualquer outro
interessado.
O Ministério Público Eleitoral, opinou pela desaprovação das contas eleitorais.
Nos termos do artigo 77 da Resolução TSE 23.553/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias
eleitorais.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.553/17, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo
PARTIDO PROGRESSISTAS – PP, do município de Arroio dos Ratos referente à campanha das Eleições 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se, ainda, o Ministério Público Eleitoral, inclusive para os fins do art. 84 da Res. TSE 23.553/17.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquive-se.
Paula Fernandes Benedet,
Juíza Eleitoral.

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2020 - 52ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO CLASSE: PET - 55-34.2019.6.21.0052
ASSUNTO: DE EXERCÍCIO FINANCEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: São Nicolau
PROTOCOLO: 32.184/2019
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) DAION ELDIS SCHUQUEL FENER- OAB 91.750 ,ADV(S)RODRIGO
VARGAS PADILHA-OAB 111970).
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RESPONSÁVEL(S): ANTÔNIO JOCELI CARDOSO E ANA PAULA DINIZ ALVARENGA ADV(S) GILBERTO BATISTA DE MELO- OAB/RS
83665).
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para que se manifeste acerca do requerimento de regularização das contas. Após voltem os autos
conclusos para decisão.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 4 de março de 2020.
Thiago Dias da Cunha
Juiz Eleitoral

59ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2020 - 59 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-30.2019.6.21.0059
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA LIMA DE AZEVEDO
PARTIDO(S) : PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - VIAMÃO (ADV(S) PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO DA SILVA FOGAÇA - PRESIDENTE E PAMELA GRICETTI GONÇALVES - TESOUREIRA (ADV(S) PAULO
RENATO GOMES MORAES-OAB 9150)
Vistos.
Conforme previsto no art. 40 da Resolução TSE 23.546/2017, abra-se vista às partes, com prazo comum de 3 (três) dias , para apresentação
de alegações finais.
Intime-se.
Viamão, 09 de março de 2020
JULIANA LIMA DE AZEVEDO
Juíza Eleitoral da 059ª ZE

86ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 002/2020 - 86ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora Dra. Sucilene Engler Audino, Juíza Eleitoral da 86ª Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, de
acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº 0221258, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme
documento 0222180 do Sistema Eletrônico de Informação 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 086ª Zona
Eleitoral, eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Expedido nesta cidade de Três Passos/RS, aos três dias do mês de fevereiro de 2020. Eu, Mara Rache Horn, Chefe de Cartório - substituta,
preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral, Dra. Sucilene Engler Audino.

87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2020 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-08.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
RESPONSÁVEL(S) : CINANDA PERES CARVALHO E VILVY BALZAN (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis, na pessoa de seu advogado, para que providenciem o recolhimento, ou requeiram o
parcelamento, ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN), nos termos do art. 13 da Resolução TRE-RS nº
298/2017.
Comprovado o recolhimento dos valores, arquivem-se os autos.
Requerido o seu parcelamento, voltem os autos conclusos.
Diligências legais.
Tupanciretã, 10 de março de 2020.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
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92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2020 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-28.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS DE ARROIO GRANDE (ADV(S) CARLA BEATRIZ VIANNA BRASIL-OAB 78735)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA ANGÉLICA AFONSO CARDOZO E JOSÉ ROBERTO HERNANDES DA SILVA (ADV(S) CARLA BEATRIZ
VIANNA BRASIL-OAB 78735)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas anual do Progressistas de Arroio Grande-RS, relativa ao exercício 2018.
As contas foram prestadas em 18/06/2019 (fl. 02).
Publicado o Edital n. 12/2019 em 21/06/2019 (fl. 334), o prazo legal transcorreu sem que qualquer impugnação fosse apresentada, conforme
certidão de fl. 337.
Após a verificação da regularidade das peças, por meio de Exame de Contas Preliminar (fl. 338), a unidade técnica expediu Exame de
Prestação de Contas às fls. 339-344, solicitando informações e requisitando documentos em razão da constatação de possíveis irregularidades
no recebimento de recursos e na realização de despesas, conforme art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Intimado através da Nota de Expediente n. 122/2019, o órgão de direção municipal apresentou os esclarecimentos e os documentos de fls.
349-352 e requereu prazo adicional para suprir as demais falhas e erros materiais reconhecidos.
Foi apresentada prestação de contas retificadora, acompanhada de documentação complementar, às fls. 355-444.
Posteriormente, no exame conclusivo de contas (fls. 449-450), o responsável pelo exame técnico emitiu parecer pela desaprovação das
contas, em razão: (a) da entrega intempestiva das contas partidárias; (b) da realização de eventos destinados à arrecadação de recursos
financeiros sem a prévia comunicação à Justiça Eleitoral; (c) da comprovação de gastos em desacordo com o art. 18 da Resolução TSE n.
23.546/2017; (d) do recebimento, pelo partido, de recursos de origem não identificada (recibos de depósitos onde não constam os CPFs dos
doadores), totalizando o valor de R$ 8.960,00 (oito mil novecentos e sessenta reais); (e) bem como do recebimento, pelo partido, de recursos
provenientes de fontes vedadas – quais sejam, contribuições de exercentes de cargo de direção ou chefia junto ao Poder Executivo Municipal
que não são filiados à partido político – totalizando o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Opinou, ainda, pelo recolhimento dos
valores irregulares ao tesouro nacional.
O Ministério Público, à fl. 542, na esteira da unidade técnica, também manifestou-se pela desaprovação das contas pelos mesmos
fundamentos do relatório conclusivo, com fulcro no art. 46, inciso III, alínea a, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Por fim, intimada a apresentar defesa através da Nota de Expediente n. 152/2019, a agremiação juntou o espelho da Situação Cadastral no
CPF dos doadores – com a finalidade de validar os apontamentos constantes nos recibos e no “Demonstrativo de Contribuições Recebidas”,
elaborado pelo partido – bem como pugnou pela designação de audiência para que o gerente da instituição financeira pudesse prestas os
esclarecimentos necessários (fls. 455-494).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
Preliminarmente, havendo pedido ainda pendente de análise – qual seja, o requerimento de designação de audiência para a oitiva do gerente
da Caixa Econômica Federal de Arroio Grande-RS, elaborado pelo partido – passo a sua apreciação, antecedente ao enfrentamento do mérito.
Pela análise dos autos e das petições apresentadas pela agremiação, observa-se que não há qualquer referência ou justificativa da parte
acerca da necessidade e/ou imprescindibilidade na produção da prova testemunhal. O partido nem mesmo indicou quais seriam os
“esclarecimentos necessários” que a testemunha eventualmente poderia prestar, tampouco qual seria a sua colaboração e relevância na
supressão das supostas falhas mencionadas pela unidade técnica.
Ademais, o enfrentamento das irregularidades apontadas no Parecer Conclusivo passa apenas pela análise objetiva de provas documentais,
não havendo qualquer possibilidade de elucidação e/ou correção de irregularidades por meio de declarações verbais.
Nesse sentido, INDEFIRO o requerimento de oitiva do gerente da Caixa Econômica Federal de Arroio Grande-RS apresentado pelo
Progressistas – PP de Arroio Grande-RS, pelos fundamentos acima expostos.
Superada a questão incidental, passo ao enfrentamento do mérito:
Inicialmente, ressalta-se que a análise técnica foi realizada de acordo com as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de
1995, regulamentada pelas Resoluções do TSE. Obedecendo ao disposto no art. 65, §3o, da Resolução TSE n. 23.604/2019, as
irregularidades e impropriedades (exame de mérito) foram analisadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE n. 23.546/2017,
vigente à época do exercício financeiro correspondente. Por outro lado, no tocante a parte processual, observou-se os ditames da Resolução
TSE n. 23.546/2017 e da atual Resolução TSE n. 23.604/2019.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, desatendendo ao disposto no art. 32 da Lei n. 9.096/95.
Realizados os exames, a unidade técnica apontou irregularidades relativas à arrecadação de recursos e à realização de despesas, quais
sejam: (a) realização de eventos destinados à arrecadação de recursos financeiros sem a prévia comunicação à Justiça Eleitoral; (b)
comprovação de gastos em desacordo com o art. 18 da Resolução TSE n. 23.546/2017; (c) recebimento, pelo partido, de recursos de origem
não identificada (recibos de depósitos onde não constam os CPFs dos doadores), totalizando o valor de R$ 8.960,00 (oito mil novecentos e
sessenta reais); e (d) recebimento, pelo partido, de recursos provenientes de fontes vedadas – quais sejam, contribuições de exercentes de
cargo de direção ou chefia junto ao Poder Executivo Municipal que não são filiados à partido político – totalizando o valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais).
Nota-se que os vícios das letras a (realização dos eventos em desacordo com a normativa eleitoral), b (comprovação de gastos em
desconformidade com a normativa eleitoral) e d (recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas) são fatos incontroversos, uma
vez que foram confessados e/ou não questionados pelo partido, que apenas se dispôs a retificar a prestação de contas.
Diante da confissão do partido, tece-se apenas algumas considerações a respeito destas irregularidades e impropriedades incontroversas:
O art. 5º, inciso V, alínea c, da Resolução TSE n. 23.546/2017, traz a possibilidade de arrecadação de receitas partidárias através da
realização de eventos. Contudo, para esta forma originária de receitas ser considerada regular, deverão ser obedecidos os ditames previstos
no art. 10 do mesmo ordenamento.
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"Art. 10. Para a comercialização de produtos e/ou a realização de eventos que se destinem a arrecadar recursos, o órgão partidário deve
comunicar a sua realização, formalmente e com antecedência mínima de cinco dias úteis, à Justiça Eleitoral , que pode determinar a
sua fiscalização." (GRIFO NOSSO)
Nesse sentido, percebe-se que a realização de eventos deverá ser previamente comunicada à Justiça Eleitoral com a antecedência mínima de
5 (cinco) dias, o que possibilitaria ao cartório eleitoral a determinação da sua fiscalização.
No caso concreto, observa-se que os eventos realizados pelo partido político nos dias 29/01/2018, 23/02/2018 e 26/03/2018 não obedeceram a
este regramento, diferentemente do evento realizado no dia 26/07/2018.
Além da impropriedade percebida, salienta-se que a classificação de tais recursos provenientes dos eventos como sendo “Recursos de Origem
não Identificada” no “Demostrativo de Receitas e Gastos” elaborado pelo partido (fl. 413) caracteriza um erro material crasso que não foi
corrigido na prestação de contas retificadora. O referido erro poderia, inclusive, gerar a penalidade de recolhimento dos valores arrecadados ao
erário caso a sua origem não tivesse sido descoberta pela unidade técnica de exame.
Contudo, analisados os documentos constantes às fls. 72-82 – os quais trouxeram as datas dos eventos, os nomes e assinaturas dos
participantes, os valores individualmente arrecadados e a quantidade de ingressos vendidos por evento – acolhendo o parecer da unidade
técnica, entendo por considerar satisfatória e válida a documentação apresentada para fins de comprovação da realização dos eventos, assim
como para considerar a consequente regularidade das receitas deles provenientes.
Ressalta-se, contudo, que, doravante, deverão, a agremiação e seus responsáveis, atentar-se para a comunicação prévia à Justiça
Eleitoral, bem como ater-se à obrigação de manter um controle efetivo sobre a arrecadação e o custeio na realização dos eventos
futuros, sob pena das receitas serem consideradas irregulares.
Quanto à comprovação dos gastos, não foi obedecido o disposto no art. 18, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017, tampouco os
pagamentos foram realizados mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou transação bancária (art. 18, §4º, da mesma resolução).
"Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele
constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19." (GRIFO NOSSO)
Nesse ponto, o partido se limitou a retificar as informações constantes no “Demonstrativo de Receitas e Gastos” (fls. 23 e 413), afirmando que
as despesas apontadas no Exame de Contas não possuíam cunho eleitoral.
Contudo, mais uma vez, após o esforço da unidade técnica e da análise sistemática dos diversos documentos juntados à prestação de contas,
foi possível aferir a regularidade das gastos partidários, muito embora em desconformidade com a normativa eleitoral.
Doravante, deverão, a agremiação e seus responsáveis, atentar-se para a realização e comprovação dos gastos partidários de acordo
com o previsto no art. 18 da resolução mencionada, sob pena das despesas serem consideradas irregulares.
Por fim, ainda no que tange aos pontos incontroversos, quanto ao recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, tal irregularidade
grave também foi reconhecida pelo partido político à fl. 350.
O art. 12, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017, regulamentando disposição prevista no art. 31, inciso II, da Lei n. 9096/95, veda o
recebimento, por parte dos partidos políticos, de doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, procedente de
autoridades públicas.
"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 autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, 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." (GRIFO NOSSO)
Ocorre que os documentos e relatórios juntados pelo partido às fls. 64 e 323 apontam para o recebimento de recursos provenientes das
doadoras FRANCIELLE SILVA TEIXEIRA e SUELY RIBEIRO GALVÃO, ambas doações realizadas no dia 21/12/2018, nos valores de R$
50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente.
Entretanto, ambas doadoras exerceram função ou cargo público de livre nomeação e exoneração durante o ano de 2018, conforme se extraí
do OF. GP. n. 119/2019, expedido pela Prefeitura Municipal de Arroio Grande-RS. Ainda, as referidas doadoras não estavam filiadas à partido
político, conforme consulta realizada ao Sistema FILIA.
Dessa forma, havendo contribuições de exercentes de cargo de direção ou chefia junto ao Poder Executivo Municipal cujos doadores não
estavam filiados à partido político, chega-se no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) considerados como recursos oriundos de
fontes vedadas, o que corresponde a 0,05% do valor total arrecadado no exercício financeiro de 2018.
Ultrapassada a análise dos fatos incontroversos, passa-se ao enfrentamento das controvérsias processuais:
A controvérsia processual cinge-se ao fato do recebimento ou não de recursos de origem não identificada no valor de R$ 8.960,00 (oito mil
novecentos e sessenta reais) – referentes às doações recebidas pelo partido político nos meses de maio e junho, cujos comprovantes de
depósito não trouxeram o CPF dos doadores – como negativamente pleiteia a defesa.
O art. 7º, c/c o art. 13 da Resolução TSE n. 23.546/2017 veda que o partido político receba, sobre qualquer forma ou pretexto, recursos de
origem não identificada.
"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. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não
identificada."(GRIFO NOSSO)
Por sua vez, o parágrafo único do mesmo dispositivo é cristalino ao estabelecer as diretrizes para identificação do que pode ser considerado
um recurso não identificado.
"Art. 13, Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade." (GRIFO NOSSO)
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Conforme se extrai dos dispositivos mencionados, a indicação do CPF é um elemento essencial para que ocorra a correta identificação do
doador ou contribuinte. É através da identificação da origem dos recursos que será possível atestar a regularidade na movimentação financeira
do partido prestador.
No caso concreto, observa-se que todas as doações recebidas pelo partido político nos meses de maio e junho de 2018 não trouxeram a
correta identificação do doador através da indicação do CPF. Ressalta-se que o mesmo problema também aconteceu em algumas
contribuições do mês de dezembro, conforme relatado no Exame de Contas à fl. 341.
Analisados os extratos de fls. 176, 192-193 e 313, assim como os comprovantes de depósitos juntados às fls. 180-190, 194-200 e 314-315,
percebe-se que, nas doações efetuadas nos referidos meses, houve apenas a indicação do nome do doador. Importante ressaltar que muitos
dos nomes constantes nestes comprovantes foram anotados de maneira abreviada ou incompleta. Tal fato desatende às regras previstas na
legislação eleitoral e impede que ocorra a identificação da origem dos recursos, classificando-os como sendo de origem não identificada.
Constatada a irregularidade grave já no Exame de Prestação de Contas (fls. 339-344), foram abertas quatro possibilidades para o órgão
partidário se manifestar por meio das publicações das Notas de Expediente de n.s 122/2019, 135/2019, 152/2019 e 02/2020.
Ocorre que a defesa foi omissa na apresentação de qualquer prova possível de identificar a origem dos recursos recebidos. Nesse ponto, a
defesa se limitou a indicar o “Demonstrativo de Contribuições Recebidas” de fls. 416-440, aduzindo que houve a correta identificação dos
doadores pelo CPF (fls. 456-461). No entanto, o referido demonstrativo é um documento elaborado unilateralmente pelo partido político, não
sendo considerado fonte válida para atestar a origem dos recursos financeiros.
Ainda, na tentativa de validar os comprovantes de depósito nos quais constaram apenas o nome dos doadores, a defesa juntou aos autos os
espelhos dos “Comprovantes de Situação Cadastral no CPF” dos supostos contribuintes. Ocorre que, em momento algum, questionou-se o
número ou a situação cadastral de determinada pessoa. O que buscou-se era apenas a identificação pelo CPF quando da movimentação
financeira realizada.
Nesse sentido, a legislação é muito clara ao referir que as contas bancárias devem receber movimentações identificadas, de forma que as
arrecadações realizadas à margem da legislação devem ser consideradas recursos de origem não identificada.
A obrigatoriedade de indicação do CPF do doador nas doações realizadas por meio de depósito bancário é reforçada, ainda, pelo §2º do art. 8º
da mesma resolução.
"Art. 8º § 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta “Doações para Campanha” ou na conta “Outros Recursos”,
conforme sua destinação, sendo admitida a 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, seja obrigatoriamente identificado." (GRIFO NOSSO)
Ainda que se possa questionar a omissão da Caixa Econômica Federal no encaminhamento dos extratos bancários à Justiça Eleitoral, não
cabe a esta Justiça debater os métodos utilizados pela instituição financeira, tampouco os utilizados pelo partido político na administração dos
seus recursos recebidos, como aventou a agremiação às fls. 349-350. Apenas exige-se o exato cumprimento da legislação eleitoral, o que,
claramente, não foi observado quanto à comprovação da origem das doações recebidas (identificação do CPF do doador no extrato bancário).
Ademais, conforme estabelece o art. 4º da resolução aplicável, é ônus do partido e de seus responsáveis financeiros o correto preenchimento
dos documentos e relatórios a serem apresentados à Justiça Eleitoral, juntamente com a demonstração da procedência da sua movimentação
financeira, não podendo os mesmos se eximirem de sua responsabilidade alegando erro de terceiros.
Diante da ineficácia do partido em sanar as graves falhas apontadas, mais uma vez demonstra-se a desnecessidade da realização da prova
testemunhal. Apenas a título exemplificativo, ainda que o erro tenha ocorrido na origem, poderiam ter sido utilizados outros meios de prova
documentais, tais como a juntada dos extratos bancários dos contribuintes para comprovar a saída dos valores das suas contas, ou até mesmo
algo semelhante à declaração da fl. 305, onde os valores do mês de novembro não foram sequer individualizados, mas foi possível atestar a
sua origem.
Nesse sentido, havendo clara e inequívoca violação direta ao disposto no art. 13, parágrafo único, inciso I, alínea a, da Resolução TSE n.
23.546/2017, a classificação dos mencionados recursos como de origem não identificada é medida que se impõe, nos termos dos artigos 7º e
13, parágrafo único, inciso I, alínea a, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dessa forma, considerando o valor de R$ 4.540,00 referente ao mês de maio, somado a R$ 4.420,00 referente ao mês de junho e R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) referente ao mês de dezembro, chega-se no total de R$ 9.410,00 (nove mil quatrocentos e dez reais)
considerados como recursos de origem não identificada, o que corresponde a 17,48% do valor total arrecadado no exercício financeiro de
2018.
Resolvidas as controvérsias processuais acerca das eventuais irregularidades praticadas, passa-se à aplicação das sanções previstas na
legislação vigente. Por se tratar de regra de direito material, nesse ponto também aplicam-se as normas previstas da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Uma vez constatado o recebimento de recursos de fontes vedadas e de origem não identificada, sobretudo considerando a expressividade dos
valores, associado ao Parecer expedido pelo órgão ministerial (fl. 452), a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas é medida que se
impõe, nos termos do art. 46, inciso III, alínea a, da resolução aplicável.
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
III – pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;"
No tocante às penalidades aplicáveis, conforme dispõe o art. 14, caput e §1o, da mencionada resolução, o recebimento de valores de origem
não identificada não comporta a devolução ao doador originário e deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional. Ainda, o recebimento de valores
provenientes de fontes vedadas que não foram estornados até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito também sujeita o
órgão partidário ao recolhimento do montante recebido ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
"Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o
montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação
do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas que não tenham sido
estornados no prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional ." (GRIFO
NOSSO)
Observa-se, aqui, que, conforme reconhecido na jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral (TSE, Prestação de Contas n. 96183),
cabe a aplicação do dispositivo que determina a aplicação de multa de até 20% sobre a importância irregular nas desaprovações relativas ao
exercício financeiro de 2016 e seguintes, nos termos do art. 37, caput, da Lei 9.096/95 (com redação dada pelo Lei 13.165/15), repetido no art.
49 da Resolução TSE n. 23.546/17.
"Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa
de até 20% (vinte por cento). (Lei nº 9.096/1995, art. 37)" (GRIFO NOSSO)
Por fim, o art. 47, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/2017, também aplicável ao caso em tela, determina a obrigatoriedade da suspensão da
distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano.
"Art. 47. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, o órgão partidário fica sujeito às seguintes sanções:
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I – no caso de recebimento de recursos das fontes vedadas de que trata o art. 12 desta resolução, sem que tenham sido adotadas as
providências de devolução à origem ou recolhimento ao Tesouro Nacional na forma do art. 14 desta resolução, o órgão partidário fica sujeito
à suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano (Lei nº 9.096/95,
art. 36, II);" (GRIFO NOSSO)
No que se refere ao percentual da multa aplicada e ao tempo de suspensão de recebimento das cotas do Fundo Partidário, ainda que as
referidas normas estabeleçam o teto de 20% sobre a quantia irregular (multa) e o prazo inflexível de um ano (suspensão), deve-se adotar o
critério da proporcionalidade previsto no art. 37, §3o, da Lei 9.096/95 e art. 49, §2o da Resolução TSE n. 23.546/17.
"Art. 49. § 2o A sanção e a multa a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a
doze meses, o qual será fixado pela autoridade judicial observando:
I - a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver
recebendo no momento da decisão; e
II – o valor absoluto da irregularidade detectada." (GRIFO NOSSO)
Dessa forma, considerando os critérios mencionados acima, fixo a multa em 10% sobre a importância considerada irregular (R$ 9.560,00) e a
suspensão do fundo partidário pelo período de 6 (seis) meses, proibida a sua aplicação no segundo semestre do ano em que se realizarem as
eleições (art. 37, §9º, da Lei 9.096/95 e art. 49, §6º, da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Isso posto, DESAPROVO as contas do PROGRESSISTAS – PP de Arroio Grande-RS, relativas ao Exercício Financeiro de 2018, nos termos
do art. 46, inciso III, alínea a, da Resolução TSE nº. 23.546/2017, ante os fundamentos consignados. Outrossim, CONDENO-O À RECOLHER
AO TESOURO NACIONAL a importância de R$ 10.516,00 (dez mil quinhentos e dezesseis reais), com fundamento no art. 14, caput e §1º,
do mesmo diploma, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado ao processo em até quinze dias após o trânsito em julgado, sob pena
do encaminhamento das informações à Advocacia-Geral da União. Ainda, CONDENO-O À SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO OU DO
REPASSE DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES , fulcro no art. 47, inciso I,
também da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se.
Intime-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, oficie-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão, nos termos da resolução aplicável.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Arroio Grande, 09 de março de 2020
VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
Juíza Eleitoral da 092ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 03/2020 - 111ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 70-96.2018.6.21.0000
Ação Penal - Crime Eleitoral - Falsidade Ideológica
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre/RS
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
RÉU : Gilmar Sossella (ADV(S): José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB/DF 2.977, José Augusto Rangel de Alckmin - OAB/DF 7.118, Antonio
César Bueno Marra - OAB/DF 1.766/A, Alessandro Pereira Lordêllo - OAB/DF 21.284, Vivian Cristina Collenghi Camêlo - OAB/DF 24.991,
Lieverson Luiz Perin - OAB/RS 49.740)
R.h.
Intime-se a defesa para alegações finais, conforme Art. 360 do Código Eleitoral - Lei nº 4.737/65.
Diligências legais.
Em 10/03/2020.
Roberto Arriada Lorea,
Juiz da 111ª Zona Eleitoral.

117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2020 - 117ª ZE/RS - NÃO-ME-TOQUE
PROCESSO CLASSE: AP - 30-20.2019.6.21.0117
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Eleições - ELEIÇÃO MUNICIPAL 2016
PROCEDÊNCIA: Victor Graeff
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : IGOR ELIAS GHELLER (ADV(S) ELISA MARIA ZENI-OAB 60717 E MANIR JOSÉ ZENI OAB 35606), MARCOS ROBERTO PETRI
(ADV MARCELO BOHN-OAB 96645), MARCIA MARA KIRST (ADV(S) VERA CECÍLIA WENTZ-OAB 59969)
Em cumprimento à decisão judicial de fls. 811/811v, foram expedidas as cartas precatórias intimatórias ns. 001/2020, 002/2020 e 003/2020,
utilizando o sistema PJE – Processo Judicial Eleitrônico. A intimação do réu IGOR ELIAS GHELLER foi distribuída à 54ª Zona Eleitoral de
Soledade/RS em 05/03/20120, gerando o processo eletrônico CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL nº 0600002-61.2020.6.21.0054. A intimação
da ré MÁRCIA MARA KIRST foi distribuída à 90ª Zona Eleitoral de Concórdia/SC em 05/03/20120, originando o processo eletrônico CARTA
PRECATÓRIA CRIMINAL nº 0600003-51.2020.6.24.0090.
Não-Me-Toque, 09 de março de 2020.
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KATIANE WORM,
Chefe de Cartório da 117ª ZE.

120ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 03/2020 - 120ª ZE
A Doutora Cátia Paula Saft, Juíza Eleitoral da 120ª Zona de Horizontina-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 Uruguai, nº1227 em
Horizontina, foram recebidos processos de prestações de contas de diretórios municipais refentes às Eleições 2018.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha das Eleições 2018, dos seguintes partidos políticos:
Partido Democrático trabalhista (PDT) – Tucunduva/RS
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa,
a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Eu, Ramona Anchieta Mendel, Chefe de Cartório da 120ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Em 09/03/2020
Cátia Paula Saft,
Juíza Eleitoral.

122ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CITAÇÃO N.01/2020
PRAZO: 15 dias
O Doutor ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER, Juiz Eleitoral da 122ª Zona de Mostardas-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 Quinze de Novembro,
740, em Mostardas, tramita a Ação Penal n. 16-21.2019.6.21.0122, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, contra o réu CARLOS
ANGELO SCHWARTZ, solteiro, trabalhador florestal, nascido em 16/02/1972, natural de Guatambú/SC, filho de João Schwartz e Rita Maciel
Schwartz, residente na Avenida Bento Gonçalves, 50, Tavares/RS.
Estando em lugar incerto e não sabido, fica o réu, pelo presente Edital e nos termos do art. 361, do Código de Processo Penal, citado para, no
prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, devendo assistir à instrução criminal e acompanhar o
processo até a sentença final, face à ação penal que lhe move o Ministério Público Eleitoral, como incurso no art. 290 do Código Eleitoral.
Prazo de manifestação: 10 (dez) dias a contar da publicação deste edital.
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.
Mostardas-RS, 09 de março de 2020.
Eu, Lisiane da Silva Oliveira, Chefe de Cartório Substituta da 122ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER,
Juiz Eleitoral da 122ª ZE.

158ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2020 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 41-23.2019.6.21.0158
Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores – PSTU – Diretório Municipal
Responsáveis: Luis Afonso Martins – Presidente e Regis Batista Ethur - Tesoureiro
ADV.: Daniela Maidana da Silva – OAB/RS 56019
ADV.: Rebeca de Oliveira Lima Monteiro – OAB/RS 7656
PROCESSO: 41-23.2019.6.21.0158 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 25.375/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU
Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2018
Processo: 41-23.2019.6.21.0158 Protocolo: 25.375/2019
Prestador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
Município: Porto Alegre
Responsáveis: Luis Afonso Martins – Presidente e Regis Batista Ethur – Tesoureiro
Vistos, etc.
Trata-se de processo resultante da prestação de contas do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, do município de Porto
Alegre, referentes ao exercício do ano de 2018.
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As contas foram entregues de maneira intempestiva, em 02/08/2019.
Efetuado o exame preliminar, houve a necessidade de complementação da documentação prevista no artigo 29 da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fls. 70 e 71). A agremiação partidária apresentou manifestação, esclarecendo o solicitado, conforme documentos juntados às fls.
83 a 103, onde também solicitou prorrogação de prazo para entrega dos documentos devidamente assinados pelo presidente e tesoureiro. Não
foi entregue o comprovante de remessa, à RFB, da Escrituração contábil digital (inciso I, do artigo 29, da Resolução 23.546/17.)
Foi regularizada a representação, com a juntada dos instrumentos de procuração do partido PSTU, seu presidente e tesoureiro (fls. 74 a 77).
Foi publicado Edital referente à disponibilidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fls. 80 e 81). Decorrido
o prazo estipulado no Edital, não houve manifestação de interessados.
Foi efetuada pesquisa de fontes vedadas extraídas do Sistema PrestCon, juntada às fls. 106 a 108.
Efetuado o “Exame da Prestação de Contas” (fls. 120 a 122), foi apontada existência de falha, pois o partido PSTU não entregou o
comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital (ECD) encaminhada por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), apesar de devidamente intimado, conforme constatado nas fls. 70, 71, 83, 84, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116 e 118 destes autos.
Efetuado o “Parecer Conclusivo” (fls. 123 a 125), foi apresentada a irregularidade apontada no “Exame da Prestação de Contas”, e que
também já havia sido solicitada no “Exame Preliminar”, a qual compromete a consistência e a regularidade da prestação de contas
apresentada, opinando pela desaprovação das contas.
Com vistas dos autos, o Ministério Público, emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl. 129 e 129 – verso).
É O RELATÓRIO.
O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do
ano subsequente , dirigindo-se ao juiz eleitoral, nos termos do artigo 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e do artigo 32, caput, da Lei
9.096/1995, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício nos termos do artigo 28, § 2º da referida
Resolução TSE, requisito foi observado em parte pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU.
A prestação de contas anual deve ser composta pelas peças e documentos referidos no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017, requisito
este não cumprido nas contas sob análise pois verificou-se que a agremiação não apresentou o comprovante de remessa à Receita Federal do
Brasil da escrituração contábil digital (ECD) encaminhada por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), solicitado no Exame
Preliminar e em diversas oportunidades durante o trâmite dos autos, em desacordo com os artigos 29, I e 66 da Resolução TSE 23.546/2017,
comprometendo a confiabilidade e consistência das contas.
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 46, inciso III, alínea “a” da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO DESAPROVADAS as
contas anuais do diretório municipal do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU do município de Porto Alegre, relativas ao
exercício do ano de 2018, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Alegre, 10 de março de 2020.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral.

163ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 02/2020
JUSTIÇA ELEITORAL 163ª ZONA ELEITORAL DE RIO GRANDE RS
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-59.2019.6.21.0163 / 163ª ZONA ELEITORAL DE RIO GRANDE RS
REQUERENTE: PROS- DIRETORIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE, DIRNEI DA MOTTA GREQUI, MARCELO SOUZA SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS72085
SENTENÇA
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas anual do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM NACIONAL - PROS do
Município do Rio Grande/RS, referente ao exercício 2016.
As contas foram apresentadas intempestivamente, declarando ausência de movimentação financeira.
O parecer técnico foi pela regularidade das contas, tendo em vista os documentos apresentados refletirem adequadamente a movimentação
financeira e patrimonial do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela admissão das contas, uma vez que não existiram impugnações e não foram detectadas
irregularidades.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
A prestação de contas foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução do TSE nº 23.546/2017, não havendo irregularidades, apenas
a intempestividade na apresentação.
Ressalta-se que as contas do partido já foram julgadas como Não Prestadas, com trânsito em julgado no processo 6337.2017.6.21.0163.
Logo, conclui-se, pela REGULARIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS, com fulcro no Art. 59, § 1°, inc. II da Resolução TSE 23.546/2017.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, julgo REGULARES as contas do Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Nacional – PROS do município do Rio
Grande-RS, relativas ao exercício de 2016, nos termos do art. 59, §1°, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.546/17, a fim de suspender as
consequências oriundas da não apresentação das contas previstas no Art. 48 do mesmo diploma legal.
Procedam-se às comunicações aos órgãos de direção regional e nacional.
Após o trânsito em julgado, encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cópia desta decisão para as providências
cabíveis em relação à revogação da suspensão da anotação do registro do órgão da direção municipal do Partido Republicano da Ordem
Nacional -PROS do município de Rio Grande/RS.
Publique-se.
Registre-se.
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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Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Carolina Granzotto,
Juíza Eleitoral da 163ª 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

1. ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS – 86ª ZONA ELEITORAL
Código de
Classificação

Assunto/documento

Datas limite

Observação/justificativa

Quantidade

6000-7.04

Comprovante de comparecimento (destacado da folha de votação)

2018

Descarte permitido pela regra R17

3205

6000-7.01

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

2013

Descarte permitido pela regra R04

45

6000-1.02

Documento referente a postagem de correspondência, material e
patrimônio

2017

Descarte permitido pela regra R12

40

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de insuficiência
econômica

2014

Descarte permitido pela regra R09

89

6000-7.03

Lacres das urnas

2018

Descarte permitido pela regra R17

29

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais (PETEs)

2014

Descarte permitido pela regra R09

1298

6000-7.02

Requerimento de cadastramento de senha no Filiaweb

2014

Descarte permitido pela regra R09

20

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2014

Descarte permitido pela regra R09

1298

6000-7.01

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

2017

Descarte permitido pela regra R12

8

6000-7.01

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

2014

Descarte permitido pela regra R09

1

Três Passos, 31 de janeiro de 2020
Mara Rache Horn,
Chefe de Cartório
Substituta

