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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Acórdãos
PROCESSO 0600252-96.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600252-96.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO, MARCO ELIAS DANGUI PINHEIRO, FABIO MAIA
OSTERMANN, LUCIANO LORENZINI ZUCCO, WILLIAN SOUZA DA ROSA, VILMAR LOURENCO, AURELIO FERREIRA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664 Advogado
do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. AUSÊNCIA DE PEÇAS
OBRIGATÓRIAS. FONTE VEDADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
APLICADOS OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A ausência dos documentos obrigatórios elencados nos incs. I, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII e XXIII do art. 29 da Resolução TSE n. 23.546/17
impossibilita a conferência dos dados contábeis informados pelo partido político, o que redunda na inobservância das normas legais e
regulamentares atinentes às finanças dos partidos, conforme o disposto no art. 36, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.546/17.
2. Verificado o ingresso de receita creditada por pessoa jurídica, configurando recurso proveniente de fonte vedada, nos termos do art. 31, inc.
II, da Lei n. 9.096/95.
3. Recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), em afronta ao disposto no art. 13 da Resolução TSE n. 23.546/17. As doações
somente podem ser depositadas na conta bancária da agremiação com a identificação do número de inscrição do CPF ou CNPJ do doador, de
acordo com os arts. 7º e 8º, § 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17.
4. O valor total da irregularidade representa 9,1% da movimentação financeira do partido, permitindo a aplicação dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
5. Aprovação com ressalvas. Recolhimento da importância julgada irregular ao Tesouro Nacional.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o recolhimento do valor de R$ 11.902,58 ao Tesouro
Nacional.
PROCESSO 0603091-31.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603091-31.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VERA REGINA BRAGA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, VERA REGINA BRAGA DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES 2018.
RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE. CONTAS NÃO PRESTADAS.
A Resolução TSE n. 23.553/17 estabelece a obrigação de os partidos e candidatos prestarem contas dos recursos arrecadados e aplicados em
campanha. A ausência de movimentação de recursos, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não afasta a obrigatoriedade, conforme o
disposto no art. 48, § 11, da citada norma.
Devidamente intimada, a candidata deixou de apresentar as contas relativas às eleições de 2018, em descumprimento ao disposto nos arts.
48, inc I, e 52, caput, ambos da Resolução TSE n. 23.553/17. A decisão que julga as contas eleitorais como não prestadas, acarreta à
candidata o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período, até a efetiva apresentação das contas.
Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO:
Por unanimidade, julgaram as contas como não prestadas, nos termos do voto do relator.

Pautas
PROCESSO 0600059-47.2020.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600059-47.2020.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: CONSULENTE: DEMOCRATAS - DEM DE PORTO ALEGRE/RS Advogados do(a) CONSULENTE: GUSTAVO MORGENTAL
SOARES - RS71228, RAFAEL MORGENTAL SOARES - RS105182
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 15 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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Despachos
PROCESSO 0602714-60.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602714-60.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
EXEQUENTE: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - 4ª REGIÃO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ELEICAO 2018 DIVALDINO LUIZ PIRES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, DIVALDINO LUIZ PIRES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos, etc.
A UNIÃO juntou memória de cálculo e postula o cumprimento do julgado que condenou DIVALDINO LUIZ PIRES DA SILVA ao recolhimento do
valor de R$ 4.560,00 ao Tesouro Nacional, apontando que o débito atualizado alcança o montante de R$ 5.020,37 (cinco mil e vinte reais e
trinta e sete centavos).
Requer a intimação do devedor para pagamento sob pena de penhora de ativos financeiros e a expedição de certidão para fins de protesto, na
forma do art. 517 do CPC, caso não sejam encontrados ativos financeiros suficientes para a quitação da dívida.
Os pedidos comportam deferimento.
Considerando o trânsito em julgado o acórdão condenatório em 11.10.2019, intime-se o devedor na pessoa do advogado constituído, conforme
prevê o art. 513, § 2o, inc. I do CPC, comunicando-lhe:
a) do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do valor de R$ 3.627,56 (três mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis
centavos), informando-o de que imediatamente após transcorrido o prazo sem o pagamento inicia-se o período de 15 (quinze) dias para a
impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se à execução a multa no percentual de 10% e, também, os honorários advocatícios
de 10% sobre o débito;
b) autorizo a expedição da certidão de que trata o art. 517 do CPC, independentemente de novo despacho;
c) atualize-se a autuação, tendo em vista a fase executiva.
Publique-se.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0600134-86.2020.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600134-86.2020.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (ANTIGO PR) INTERESSADO: GIOVANI CHERINI, LUIZ ROBERTO DALPIAZ RECH, ENILTO
JOSE DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
EDITAL
FAÇO PÚBLICO, em cumprimento aos arts. 32, §2º e 35, §único, da Lei 9.096/95, e ao art. 31, §2º da Resolução TSE 23.604/19, que foi
recebido neste Tribunal o processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2019, do seguinte partido político: PARTIDO LIBERAL PL (ANTIGO PR) - ÓRGÃO REGIONAL - Processo nº 0600134-86.2020.6.21.0000. NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no
sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, para consulta das agremiações partidárias pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, decorrido o
referido prazo, inicia-se, sem publicação de outro edital, o prazo de 5 (cinco) dias, para que o Ministério Público ou qualquer partido político
possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração
de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e
Partidárias. Porto Alegre, 14 de maio de 2020. ADERSON ARPINI CAMARA.

ZONAS ELEITORAIS

8ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 010/2020-008ZE/RS
A Doutora ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN, Juíza Eleitoral da 008ª Zona de Bento Gonçalves-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 Góes Monteiro, 91,
em Bento Gonçalves, 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 §§ 2º da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações
de Contas Anuais - Exercício 2019, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Progressistas – de Bento Gonçalves.Responsáveis: Carlos José Perizzolo; Ivan Toniazzi, Valdir Possamai.
Movimento Democrático Brasileiro-MDB de Bento Gonçalves. Responsáveis: Idasir dos Santos, Jober de Lima e Alcindo Gabrielli.
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.
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
publicado no DEJERS.
Bento Gonçalves-RS, 15 de maio de 2020.
Eu, Ricardo de Abreu, Chefe de Cartório da 008ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Romani Terezinha Bortolas Dalcin,
Juíza Eleitoral.

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2020 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-77.2019.6.21.0019
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) GILSON DE MELLO SOARES-OAB 104079)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RENATO DE MORAES SILVA E ITALO DE FREITAS ANDRADE (ADV(S) GILSON DE MELLO SOARES-OAB
104079)
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual referente ao exercício financeiro de 2018 do diretório municipal do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB de ENCRUZILHADA DO SUL, tendo como agentes responsáveis o então presidente PAULO RENATO
DE MORAIS DA SILVA e o tesoureiro ITALO DE FREITAS ANDRADE.
As contas foram prestadas tempestivamente em 13.05.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução TSE
23.546/2017 (fls. 02-64).
Não houve impugnações ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício publicados em cartório (fls. 66-68).
Após exame das contas, foi aberto prazo para manifestação dos prestadores, que prestaram esclarecimentos (fls. 69-86).
Sobreveio parecer conclusivo, no qual foi sugerida a aprovação das contas pela unidade técnica (fls. 87-88).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral observou irregularidade quanto ao recebimento de recurso de fonte vedada, apontando ressalva na
aprovação (fls. 91-94).
Os prestadores foram intimados para apresentação de defesa e produção de provas e retiraram os autos em carga, mas não se manifestaram
no prazo concedido (fl. 96-99).
Aberto novo prazo para alegações finais, partido e seus responsáveis mantiveram-se silentes e, em nova vista, o Ministério Público
Eleitoral manteve posição anteriormente adotada (fls. 100-104).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
De início, cabe ressaltar que os aspectos processuais da Resolução TSE 23.604/2019 se aplicam imediatamente às prestações de contas
referentes ao exercício 2018, que, nas questões de mérito, submetem-se aos dispositivos da Resolução TSE 23.546/2017, a teor do disposto
no art. 65 da atual Resolução.
Da análise dos autos, verifica-se que o processo seguiu regularmente seu trâmite, tendo sido proporcionada ampla defesa às partes.
As contas foram prestadas tempestivamente e as peças e documentos foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da
Justiça Eleitoral – SPCA, em observância ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e
destinação.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
No entanto, no que se refere ao recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação, a desaprovação das contas é
medida que se impõe, tendo em vista a irregularidade que passo a relatar.
Senão, vejamos.
Pela análise da documentação acostada e a partir do apontamento do Ministério Público Eleitoral às fls. 91-94, o órgão partidário incorreu em
irregularidade ao receber recursos oriundos de autoridades públicas sem que houvesse a devida comprovação de suas filiações a partidos
políticos.
Com relação ao tema, vale lembrar algumas regras trazidas pela Resolução TSE 23.546/2017:
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.
O dispositivo replica o enunciado no art. 31 da Lei 9.096/95, o qual inovou no ordenamento jurídico ao permitir, a partir da publicação da Lei nº
13.488/2017, o recebimento, pelos partidos políticos, de doações oriundas de pessoas físicas que exercem função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, desde que filiadas a partido político.
Eis a redação conferida pela Lei nº 13.488/2017 ao art. 31 da Lei 9.096/95:
Art. 31
É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em
dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário,
ressalvados os filiados a partido político.
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Assim, com base nessa inovação, os tribunais eleitorais passaram a permitir, a partir do exercício de 2018, o recebimento de doações oriundas
de autoridades públicas, desde que comprovadamente filiadas, conforme se depreende deste julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. OMISSÃO. APLICAÇÃO DE NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ART. 5º, INC. XL, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO LIMITADO À MATÉRIA PENAL. DOAÇÃO DE DETENTORES DE CARGOS DE CHEFIA E
DIREÇÃO. IRREGULARIDADE. INCIDÊNCIA DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. JUSTIFICADA A
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ACOLHIMENTO PARA AGREGAR OS ESCLARECIMENTOS EXPOSTOS.
Aclaratórios em que se aponta omissão no acórdão que afastou norma posterior mais benéfica. Inexistência do vício alegado. O art. 5º, inc. XL,
da Constituição Federal tem sua incidência limitada à matéria penal. Impossibilidade de aplicar ao caso a nova redação do art. 31, inc. V, da
Lei n. 9.096/95, a qual permite doações de detentores de cargos de chefia e direção, desde que sejam filiados a partidos
políticos. Observância da legislação vigente ao tempo do exercício financeiro em análise, a fim de evitar ofensa ao princípio da isonomia. A
fixação do prazo de suspensão do Fundo Partidário foi devidamente justificada, em face da gravidade das irregularidades, aliada ao percentual
da arrecadação irregular. Acolhidos os embargos somente para agregar ao acórdão embargado os esclarecimentos expostos. (Relator: Dr.
Jamil Andraus Hanna Bannura 1) Embargos de Declaração Proc. Classe N. PC - 4610 - Prestação de Contas - Partido Político - Órgão de
Direção Regional - de Exercício Financeiro - Exercício 2013).
Pois bem, feitas essas ponderações a respeito da possibilidade de o partido receber recursos doados por detentores de cargos de livre
nomeação e exoneração na administração pública, desde que efetivamente filiados, resta circundar as pessoas que podem ser consideradas,
de fato, filiadas a partido político e aquelas que devem ser caracterizadas como autoridades.
Filiados
O procedimento de filiação partidária compreende basicamente três momentos: i) a demonstração do interesse do eleitor ao procurar a
agremiação e preencher a respectiva ficha de filiação; ii) a anuência por parte do partido; e iii) a inserção dos dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral.
Ou seja, o processo de filiação inicia-se com a intenção do eleitor, mas somente se perfectibiliza quando da publicação, pela Justiça Eleitoral,
da relação dos nomes de todos os filiados registrados eletronicamente pelo partido no sistema FILIA, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos, conforme preceitua o art. 19 da Lei nº 9.096/95.
Dito isso, e na esteira do parecer apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, percebe-se que não restaram comprovadas as filiações
partidárias das doadoras MARINA OTILIA ZERWES DE FREITAS e ODETE DOS SANTOS FREITAS SOARES, não havendo dúvidas, apenas
para salientar, sobre a regular filiação da eleitora CRISTINA BOTELHO MESSIAS, integrante de quadro partidário desde 10.07.2017, conforme
certidões emitidas pela Justiça Eleitoral e juntadas aos autos (fls. 92-94).
Em que pese as fichas de filiação trazidas aos autos pela agremiação (fls. 83 e 86), esses documentos não são capazes de, por si só, fazerem
prova inconteste, uma vez que tais fichas são considerados documentos unilaterais e destituídos de fé pública, não sendo aptas a comprovar a
relação jurídica do eleitor com o partido.
Isso inclusive é matéria sumulada pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir da edição da Súmula nº 20:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Nesse sentido, os entendimentos dos Tribunais pátrios, por mim grifados:
RECURSO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO DE DATA DE FILIAÇÃO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE.
FOTOS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. SÚMULA N. 20 DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. DESPROVIMENTO. Pretensão de reconhecimento de filiação partidária por meio de documentos produzidos
unilateralmente e destituídos de fé pública; ficha de filiação partidária e fotos publicadas no Facebook , incapazes de comprovar a
existência ou o tempo de filiação, de acordo com os parâmetros delimitados pela Súmula n. 20 do Tribunal Superior Eleitoral. Provimento
negado. (TRE-RS - RE: 1545 PORTO ALEGRE - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 204, Data 09/11/2018, Página 9).
RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - PEDIDO PARA INCLUSÃO EM LISTA DE FILIADOS - INDEFERIMENTO PELO JUIZ
ELEITORAL - COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS - CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO MAIS ANTIGA - ALEGAÇÃO DA
RECORRENTE QUE A FILIAÇÃO MAIS RECENTE FOI LEVADA A EFEITO SEM O SEU CONSENTIMENTO - TESE NÃO ACOLHIDA FICHA DE FILIAÇÃO QUE FOI JUNTADA AOS AUTOS PELA RESPECTIVA AGREMIAÇÃO POLÍTICA - NOVO PEDIDO DE FILIAÇÃO QUE
DEIXOU DE SER COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de filiação à
outra agremiação partidária, o vínculo partidário precedente será cancelado pela Justiça Eleitoral, sobretudo quando não restar demonstrado
que a filiação posterior foi levada a efeito sem seu consentimento (art. 22, parágrafo único, da Lei n. 9.096/1995). 2. Consoante enunciado da
Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral, documentos produzidos unilateralmente e destituídos de fé pública, tais como, ficha de
filiação, declaração de dirigente partidário e termo de convocação para reunião partidária, por óbvio, são insuficientes para se
comprovar a filiação partidária. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida intacta. (TRE-MT - RE: 1244 SINOP - MT, Relator: LUIZ
FERREIRA DA SILVA, Data deJulgamento: 26/08/2016, Data de Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2217, Data
31/08/2016, Página 2).
ELEIÇÕES 2018 - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA CANDIDATO - ELEIÇÕES PROPORCIONAIS - DEPUTADO
ESTADUAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - ART. 9º, CAPUT, DA LEI Nº 9.504/97
- CERTIDÃO DESTA JUSTIÇA ELEITORAL - REQUERENTE NÃO FILIADA A PARTIDO POLÍTICO - CÓPIA DE FICHA DE FILIAÇÃO DO
PARTIDO - DOCUMENTO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MEIO INIDÔNEO PARA COMPROVAR A
CONDIÇÃO DE FILIADO - CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE NÃO PREENCHIDA - PROCEDÊNCIA DA AIRC - REGISTRO INDEFERIDO. É
possível que a filiação partidária possa ser demonstrada por outros elementos que não a certidão da Justiça Eleitoral, conforme entendimento
do TSE, externado em sua súmula nº 20. Na espécie, a cópia de ficha de filiação do partido não demonstra, por si só, o preenchimento
da condição de elegibilidade de filiação partidária, porquanto tal documento, produzido de forma unilateral, não é dotado de fé
pública, não sendo meio idôneo para comprovar a condição de filiada da requerente. Procedência da ação de registro de candidatura.
Pedido de registro indeferido. (TRE-RN - RCAND: 060085451 NATAL - RN, Relator: LUIS GUSTAVO ALVES SMITH, Data de Julgamento:
17/09/2018, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/09/2018).
Apresentados esses precedentes e trazendo-os para o caso em tela, verifica-se que guarda razão o Ministério Público Eleitoral no sentido de
que parte das doações financeiras recebidas pela agremiação municipal originou-se de fontes vedadas.
Como bem apontou o órgão ministerial, a eleitora ODETE DOS SANTOS FREITAS SOARES não era filiada a partido político ao tempo de
suas doações, assim como, também percebo, a eleitora MARINA OTILIA ZERWES DE FREITAS não integrava quadros partidários.
Autoridades públicas
Da análise dos documentos apresentados, aliada à consulta à base de dados do Tribunal Regional Eleitoral, constatou-se que essas
contribuidoras efetuaram suas doações enquanto desempenhavam funções ou ocupavam cargos enquadrados como típicos de autoridades do
poder público na administração municipal de Encruzilhada do Sul, conforme tabela acostada à fl. 71 dos autos:
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 18 de Maio de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 82, Página: 6

- MARINA OTILIA ZERWES DE FREITAS era Diretora da Casa de Passagem da Prefeitura de Encruzilhada do Sul quando efetuou quatro
doações de R$ 150,00 entre as datas 01.02.2018 e 30.04.2018;
- ODETE DOS SANTOS FREITAS SOARES ocupava o cargo de Coordenadora do PIM quando efetuou seis depósitos de R$ 110,00 e um
depósito de R$ 108,00 entre as datas 01.02.2018 e 03.09.2018.
Conforme visto, esses cargos identificam-se com o conceito de autoridade pública delineado pelas cortes eleitorais, não guardando razão o
órgão partidário quando alega, em sua defesa, que “o art. 12 da mencionada resolução, veda doações de autoridades públicas que exerçam
cargo de direção, NÃO COORDENADORES” (fl. 79).
Ora, o § 2º do art. 12 da Resolução TSE 23.546/2017 é claro ao definir as autoridades públicas como sendo aquelas “pessoas físicas que
exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração”, não diferenciando coordenadores, diretores ou chefes.
Por isso trago à baila importantes julgados no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, nos quais desaprovaram-se as contas de partidos que
receberam recursos de coordenadores:
Prestação de contas partidária. Diretório municipal. Art. 5º, inc. II, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro 2011. Desaprovam-se
as contas quando constatado o recebimento de doações de servidores públicos ocupantes de cargos demissíveis ad nutum e na
condição de autoridades. No caso, recebimento de quantia expressiva advinda de cargos de coordenador, diretor de departamento e
chefe de setores e unidades administrativas. Manutenção das sanções de recolhimento de quantia idêntica ao valor doado ao Fundo Partidário
e suspensão do recebimento das quotas pelo período de um ano. Provimento negado. (Recurso Eleitoral nº 3480, Acórdão de 26/08/2014,
Relator Dr. Ingo Wolfgang Sarlet, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 152, Data 28/08/2014, Página 2)
Recurso. Prestação de contas anual de partido político. Exercício de 2011. Doação de fonte vedada. Conceito de autoridade. Art. 31, II, da Lei
n. 9.096/95. Controvérsia quanto à interpretação do conceito de autoridade. É possível afirmar que o conceito atual de autoridade abrange os
servidores ocupantes de cargos de direção e chefia (art. 37, V, da Constituição Federal), sendo excluídos os que desempenham função
exclusiva de assessoramento. Enquadra-se nesse conceito o detentor de cargo de coordenação, por configurar o exercício de chefia ou
direção para fins de enquadramento na hipótese de fonte vedada prevista no art. 31, II, da Lei n. 9.096/95. Redução do período de suspensão
do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário em função do valor diminuto do montante envolvido. Correção de erro material na
sentença relativo ao valor da doação. Deram parcial provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas, reduzindo o período de
suspensão das quotas para 6 (seis) meses e determinando o recolhimento ao Fundo Partidário de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).
(Recurso Eleitoral nº 3650, Acórdão de 23/09/2014, Relator Dr. Leonardo Tricot Saldanha, Relatora designado Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 172, Data 25/09/2014, Página 2)
Portanto, inafastável a conclusão de que houve irregularidade devido ao recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas pela legislação.
Dito isso, constata-se que, dos R$ 4.213,00 (quatro mil, duzentos e treze reais) recebidos a título de contribuições financeiras, R$ 1.368,00 (um
mil, trezentos e sessenta e oito reais) tiveram origem irregular, porquanto oriundos de servidores públicos na condição de autoridades não
filiadas.
Sancionamento
Por fim, convém destacar que a Resolução TSE nº 23.546/2017 previu a diligência a ser adotada pelo órgão partidário quando do recebimento
de doações de origem vedada, caminho que não foi seguido pelo prestador:
Art. 14
O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 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, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput 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.
Assim, nada mais resta do que aplicar as sanções estipuladas pelos arts. 47 e 49 da Resolução, quais sejam, a proibição do recebimento de
recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano e a devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa
de até 20% (vinte por cento), nos seguintes termos:
Art. 47
Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, o órgão partidário fica sujeito às seguintes sanções:
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);
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 9.096/95, art. 37).
Expõe ainda o art. 49 que a sanção e a multa devem ser aplicadas de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses,
observando-se o valor absoluto da irregularidade detectada (§§ 1º e 2º) e seu pagamento deve ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de quotas do Fundo Partidário (§ 3º)
Importante ressaltar que o desconto da sanção imposta aos órgãos municipais deve ser efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente
superior, no momento do repasse da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado, valores esses que devem ser destinados à
conta única do Tesouro Nacional.
Inexistindo, porém, repasse futuro ao órgão partidário municipal que permita a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado
diretamente pelo órgão partidário sancionado.
Dito isso, tenho que a irregularidade cometida pelo partido comprometeu a integridade das contas e violou as normas legais ou estatutárias
que regem as finanças dos partidos políticos, impondo-se, portanto, sua desaprovação e o seu devido sancionamento.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, e com fundamento no art. 46, III, a, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB de ENCRUZILHADA DO SUL referentes ao exercício financeiro 2018, sancionando o órgão
partidário com a suspensão do recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano, bem como com o
recolhimento, à conta única do Tesouro Nacional, da importância percebida irregularmente (R$ 1.368,00), acrescida de multa de 10% (dez por
cento), perfazendo um total de R$ 1.504,80 (um mil, quinhentos e quatro reais e oitenta centavos), nos termos dos arts. 47 e 49 da Resolução
TSE 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, certifique-se, registre-se a decisão no sistema SICO e proceda-se na forma do art. 59 e seguintes da Resolução
TSE 23.604/2019, no que couber.
Caso haja o recolhimento do quantum sancionado, certifique-se, registre-se e arquivem-se os presentes autos.
Requerido o seu parcelamento, retornem os autos conclusos.
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Encruzilhada do Sul, 14 de maio de 2020
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE

98ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 06/2020
O Doutor GÉRSON MARTINS DA SILVA, Juiz Eleitoral da 98ª Zona de Garibaldi-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 Praça da Matriz, nº 154, sala
01, em Garibaldi, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do inciso I
do art. 44 da Resolução TSE n. 23.604/19, Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - Exercício 20117, 2018 e 2019, do diretório
municipal.
OBJETO: Prazo para impugnação dos seguintes partidos políticos:
PARTIDO LIBERAL – PL – GARIBALDI
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado pode impugnar a declaração de ausência de
movimentação financeira apresentada, apresentando petição fundamentada acompanhada de provas que comprovem a existência de
movimentação financeira ou de estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Garibaldi-RS, 14 de maio de 2020.
Eu, Marisele Fontana Cassol, Chefe de Cartório da 98ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GÉRSON MARTINS DA SILVA,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 07/2020
O Doutor GÉRSON MARTINS DA SILVA, Juiz Eleitoral da 98ª Zona de Garibaldi-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 Praça da Matriz, nº 154, sala
01, em Garibaldi, 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
§2º da Resolução TSE n. 23.604/19, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2019, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – BOA VISTA DO SUL
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – GARIBALDI
PRAZO: No prazo de 05 (cinco) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato, coligação, Ministério Público Eleitoral
ou outro interessado poderá impugná-las, devendo apresentar petição fundamentada relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 2º do art. 31 da Resolução TSE n.º 23.604/19. 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.
Garibaldi-RS, 14 de maio 2020
Eu, Marisele Fontana Cassol, Chefe de Cartório da 98ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.

102ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 03/2020
O Doutor ROBERTO LAUX JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 102ª Zona de Santo Cristo-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 Marechal Deodoro, 2294,
em Santo Cristo, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 44 e
§§ da Resolução TSE n. 23.604/19, a declaração de ausência de movimentação de recursos relativa à Prestação de Contas Anual - Exercício
2009, de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do seguinte partido político:
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Alecrim;
Responsáveis: Edson Luis Ferruch de Paula e Nerci Bernardo.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, cabe a qualquer interessado a apresentação de impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demostrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Santo Cristo-RS, 11 de maio de 2020.
Eu, Flávio Kreuning de Avila, Chefe de Cartório da 102ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ROBERTO LAUX JÚNIOR,
Juiz Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 04/2020
O Doutor ROBERTO LAUX JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 102ª Zona de Santo Cristo-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 Marechal Deodoro, 2294,
em Santo Cristo, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 44 e
§§ da Resolução TSE n. 23.604/19, a declaração de ausência de movimentação de recursos relativa à Prestação de Contas Anual - Exercício
2013, de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do seguinte partido político:
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Alecrim;
Responsáveis: Edson Luis Ferruch de Paula e Nerci Bernardo.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, cabe a qualquer interessado a apresentação de impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demostrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Santo Cristo-RS, 11 de maio de 2020.
Eu, Flávio Kreuning de Avila, Chefe de Cartório da 102ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ROBERTO LAUX JÚNIOR,
Juiz Eleitoral.

107ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 006/2020
A Doutora Evelise Mileide Boratti, Juíza Eleitoral da 107ª Zona de Santo Augusto-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida do Comércio, nº 328,
na cidade de Santo Augusto-RS, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º da Lei n.
9.096/95 e do art. 44, I, da Resolução TSE n. 23.604/19, a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao período de
01/01/2019 a 31/12/2019 dos órgãos partidários municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do(s) Diretório(s) Municipal(is)/Comissão(ões) Provisória(s)
abaixo.
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Inhacorá-RS. Presidente: Everaldo Bueno Rolim. Tesoureiro: Valmir José Machado Cavalheiro.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Santo Augusto-RS, 14 de maio de 2020.
Eu, Luis Fernando Madrid Marveira, Chefe de Cartório da 107ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EVELISE MILEIDE BORATTI
Juíza Eleitoral

108ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 05/2020
A Doutora Andréia Pinto Goedert, Juíza da 108ª Zona Eleitoral de Sapucaia do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Manoel Serafim, 1227,
em Sapucaia do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4° da Lei n. 9.096/95 e do
art. 45, I da Resolução TSE n. 23.464/15 e 23.546/17, a relação dos orgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício 2018.
OBJETO: Publicidade do seguinte órgão partidário e respectivo responsável que apresentou a declaração de ausência de movimentação de
recursos para o exercício 2017:
Partido PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) em Sapucaia do Sul (Responsáveis: Jorge Alegre e Flávio Rogério
Figueiredo de Freitas)
PRAZO: No prazo de 3 (dias) contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Sapucaia do Sul-RS, 17 de março de 2020.
Eu, Antônio Dalton Flores, Chefe de Cartório da 108ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Andréia Pinto Goedert,
Juíza Eleitoral.
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Porto Alegre, Segunda-feira, 18 de Maio de 2020
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 06/2020
A Doutora Andréia Pinto Goedert, Juíza da 108ª Zona Eleitoral de Sapucaia do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Manoel Serafim, 1227,
em Sapucaia do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4° da Lei n. 9.096/95 e do
art. 45, I da Resolução TSE n. 23.464/15, 23.546/17 e 23.604/19, a relação dos orgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício 2016.
OBJETO: Publicidade do seguinte órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação
de recursos para o exercício 2016:
Partido PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) em Sapucaia do Sul (Responsáveis: Jorge Alegre, Flávio Rogério
Figueiredo de Freitas, Christian da Silva e Eduardo Morais de Motta)
PRAZO: No prazo de 3 (dias) contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Sapucaia do Sul-RS, 22 de abril de 2020.
Eu, Antônio Dalton Flores, Chefe de Cartório da 108ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Andréia Pinto Goedert,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 04/2020.
A Doutora Andréia Pinto Goedert, Juíza da 108ª Zona Eleitoral de Sapucaia do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Manoel Serafim, 1227,
em Sapucaia do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4° da Lei n. 9.096/95 e do
art. 45, I da Resolução TSE n. 23.464/15 e 23.546/17, a relação dos orgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício 2018.
OBJETO: Publicidade do seguinte órgão partidário e respectivo responsável que apresentou a declaração de ausência de movimentação de
recursos para o exercício 2018:
Partido PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) em Sapucaia do Sul (Responsáveis: Jorge Alegre e Flávio Rogério
Figueiredo de Freitas)
PRAZO: No prazo de 3 (dias) contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Sapucaia do Sul-RS, 17 de março de 2020.
Eu, Antônio Dalton Flores, Chefe de Cartório da 108ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Andréia Pinto Goedert,
Juíza Eleitoral.
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