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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Acórdãos
PROCESSO 0600274-91.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600274-91.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SD INTERESSADO: CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA, FATIMA CAROLINA OLIVEIRA DOS
SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220 Advogado
do(a) INTERESSADO: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. PRELIMINAR. NÃO
CONHECIDA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. MÉRITO. APLICAÇÃO IRREGULAR DO FUNDO PARTIDÁRIO.
FALHA SANADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS
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MULHERES. BAIXO PERCENTUAL. APLICADOS OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. Preliminar. Não conhecida a petição apresentada intempestivamente, após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, quando já esgotado
o prazo previsto para manifestação nos autos.
2. Ausente comprovação dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário. No ponto, o prestador juntou o contrato de locação
com firma reconhecida e declaração do locador, a fim de demonstrar as despesas referentes ao imóvel locado para utilização do partido. Falha
sanada.
3. Da não aplicação de verbas do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. A obrigação
está disciplinada no art. 22, caput, da Resolução TSE n. 23.546/17, sendo dever de o partido assegurar a alocação do recurso. O valor não
comprovado representa 5% da receita arrecadada no exercício. Incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Determinada a aplicação de R$ 7.615,35 no exercício seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão - além do percentual mínimo previsto
para o próprio exercício -, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor previsto, a ser empregado na mesma finalidade, nos termos do art. 44, §
5º, da Lei n. 9.096/95.
5. Aprovação com ressalvas.
DECISÃO:
Por unanimidade, não conheceram da petição e dos documentos apresentados intempestivamente e, no mérito, aprovaram as contas com
ressalvas, determinando a aplicação de R$ 7.615,35 no exercício seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, para a criação ou
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, além do percentual mínimo previsto para o mesmo
exercício, sob pena de serem acrescidos 12,5% do valor previsto, a ser empregado na mesma finalidade, nos termos do art. 44, § 5º, da Lei n.
9.096/95.
PROCESSO 0600075-98.2020.6.21.0000
CONSULTA (11551) - Processo nº 0600075-98.2020.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
CONSULENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Advogados do(a) CONSULENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS0032692A
CONSULTA. DIRETÓRIO REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. QUESTIONAMENTO ACERCA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS PELAS
AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS. CONVÊNIOS DE DÉBITOS EM CONTA. ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO PREVISTO NA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/19. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO DOADOR. POSSIBILIDADE. CONSULTA CONHECIDA E
RESPONDIDA.
O art. 30, inc. VIII, do Código Eleitoral estabelece a competência dos Tribunais Regionais Eleitorais para responder, sobre matéria eleitoral, às
consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político. Indagação sobre a possibilidade de considerar os convênios
de débitos em conta como transferências eletrônicas, para fins de enquadramento no permissivo previsto no art. 8º, § 3º, da Resolução TSE n.
23.604/19.
Para fins de enquadramento no permissivo previsto no art. 8º, §3º, da Resolução TSE n. 23.604/19, a doação de recursos financeiros a partido
político, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, pode ser efetuada por meio de débito automático em conta celebrado em convênio, desde
que acostada pelo partido político, ao processo de prestação de contas, documentação emitida pela instituição financeira que contenha o
detalhamento do CPF dos doadores, os valores e as datas individualizados das respectivas operações de transferência.
Conhecida e respondida.
DECISÃO: Por unanimidade, responderam a consulta nos seguintes termos: "para fins de enquadramento no permissivo previsto no art. 8º, §
3º, da Resolução TSE n. 23.604/19, a doação de recursos financeiros a partidos políticos, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, pode ser
efetuada por meio de débito automático em conta celebrado em convênio, desde que acostada pelo partido político, ao processo de prestação
de contas, documentação, emitida pela instituição financeira, que contenha o detalhamento do CPF dos doadores, os valores e as datas
individualizadas das respectivas operações de transferência".
PROCESSO 0600113-13.2020.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600113-13.2020.6.21.0000 - Canoas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: JESSICA BALDAZZARE VENTURA, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 134ª ZONA
ELEITORAL - CANOAS/RS
SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - PROCESSO: 0600113-13.2020.6.21.0000 - Canoas - RIO GRANDE DO SUL
INTERESSADO: JESSICA BALDAZZARE VENTURA, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 134ª ZONA
ELEITORAL - CANOAS/RS
RELATORA: MARILENE BONZANINI
Prorrogação da requisição de Jéssica Baldazzare Ventura. 134ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982.
Resolução TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, deferiram o pedido.
PROCESSO 0600103-66.2020.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600103-66.2020.6.21.0000 - Carlos Barbosa - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: DOUGLAS NAZARE CISCO FRANCISCO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 152ª ZONA
ELEITORAL - CARLOS BARBOSA/RS
Requisição de Douglas Nazaré Cisco Francisco. 152ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982.
Resolução TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, deferiram o pedido
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Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 531, DE 18 DE MAIO DE 2020.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar a servidora Daniela Rodrigues Rezende Kiraly, Analista Judiciária, Área Administrativa, da Função Comissionada de Chefe
de Cartório (FC-6) da 156ª Zona Eleitoral – Palmares do Sul/RS, a partir de 25-5-2020.
Art. 2.º Designar o servidor Fernando Gomes Niederauer, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para a
Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) da 156ª Zona Eleitoral – Palmares do Sul/RS, a partir de 25-5-2020.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA P-CRE N. 10, DE 08 DE MAIO DE 2020.
*Republicação por erro material na edição de 12.05.20.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL E O VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL
ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS,
CONSIDERANDO a eficiência das medidas adotadas por meio das Resoluções TRE-RS ns. 339/2020, 340/2020 e 341/2020, e a necessidade
de manutenção das medidas de distanciamento, com a redução na circulação de pessoas, visando à prevenção ao contágio pelo vírus COVID19,
RESOLVEM:
Art. 1º Fica mantido por tempo indeterminado o regime de plantão extraordinário mediante trabalho remoto no âmbito da Justiça Eleitoral do
Rio Grande do Sul, nos termos das Resoluções ns. 340/2020 e 341/2020 e da Portaria P-CRE n. 8/2020.
Art. 2º A partir da publicação desta Portaria, a Administração poderá autorizar o trabalho interno nas áreas consideradas essenciais ou que
envolvam atividades necessárias à manutenção do cronograma operacional estabelecido para as Eleições Municipais de 2020.
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, serão priorizados os servidores que não estejam na faixa de risco e não possuam
equipamentos ou condições técnicas de trabalhar em regime remoto.
Art. 3º O planejamento do trabalho interno nas situações referidas no art. 2º desta Portaria será estabelecido pela Diretoria-Geral, mediante
consulta prévia à Comissão de Acompanhamento da Pandemia do Coronavírus do TRE-RS.
Parágrafo único. Conforme decisão do Conselho de Administração, a Comissão acima referida é integrada pelo Diretor-Geral, Secretários,
Assessor-Chefe da Assessoria da Presidência e pela Chefe da Seção de Assistência à Saúde.
Art. 4º Aplica-se o disposto nesta Portaria, no que couber, aos estagiários.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Presidente.
Desembargador ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral.
PORTARIA TRE-RS P N. 532, DE 18 DE MAIO DE 2020.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar o servidor Sidney Mor, requisitado da Prefeitura Municipal de Guaíba, da Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da
090ª Zona Eleitoral – Guaíba/RS, a partir de 25-5-2020.
Art. 2.º Designar a servidora Daniela Rodrigues Rezende Kiraly, Analista Judiciária, Área Administrativa, para a Função Comissionada de
Assistente I (FC-1) da 090ª Zona Eleitoral – Guaíba/RS, a partir de 25-5-2020.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

ZONAS ELEITORAIS

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 20/2020
PROCESSO CLASSE: DPI - 0600009-49.2020.6.21.0023
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUIZ ELEITORAL: NASSER HATEM
INTERESSADO: CLAUDIOMIR GERVÁSIO DORNELLES DE LIMA
SENTENÇA
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Mediante informações e documentação acostadas aos autos, a fim de evitar prejuízo ao eleitor Claudiomir Gervásio Dornelles de Lima, e com
fulcro no Ofício CRE/RS 17/17, determino o cancelamento da inscrição eleitoral n. 055423040434 que contém o ASE 337 - motivo 1
(incapacidade civil absoluta) e a liberação da inscrição n. 080151260442, já devidamente recadastrada biometricamente.
Diligências Legais.
Intime-se.
Ijuí, 20 de abril de 2020.
Nasser Hatem,
Juiz Eleitoral da 23ªZE

85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 153-51.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : SD - 77 - SOLIDARIEDADE - OMISSO (ADV(S) LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI-OAB 32.218)
RESPONSÁVEL(S) : FLADEMIR ROCHA E NOEMIO BERNARDI (ADV(S) LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI-OAB 32.218)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do Solidariedade - SD -, do município de Arroio do Sal, referente às Eleições
Gerais de 2018.
A Informação n. 104/2018 anunciou a ausência de apresentação da prestação de contas pelo partido (fl. 02).
Juntou-se a certidão de composição completa da agremiação partidária (fls. 03-05).
Por despacho determinou-se a suspensão de repasse de Fundo Partidário ao partido (fl. 06).
O analista de contas informou a impossibilidade de verificação da ausência de recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou de
origem não identificada em razão da inexistência de extratos bancários, assim como afirmou o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário pelo órgão municipal (fl. 07).
Juntou-se documento extraído do SPCA informando inexistência de extrato bancário com o CNPJ do partido (fl. 08).
Notificou-se o partido e o presidente sobre a não apresentação das contas (fls. 10-12 e 15), mas não houve manifestação nos autos (fl. 13 e
16).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 18).
Por despacho determinou-se o procedimento a ser seguido (fl. 19).
O responsávei foi notificado para apresentar as contas (fl. 20-24), porém não se manifestaram (fl. 25).
O Parecer Técnico conclusivo opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 25).
Em 17/09/2019 o órgão partidário apresentou as suas contas de campanha (fls. 27-38), afirmando não ter movimentando recursos durante as
Eleições Gerais de 2018.
O Edital n° 25/2019 (fl. 39) foi publicado no DEJERS n° 193, no dia 15.10.2019 (fl. 40), porém não houve manifestações de interessados (fl.
40v).
Juntou-se extrato bancário eletrônico do SPCE informando não haver extrato bancário eletrôbico atrelado ao CNPJ do partido (fl. 41).
Certificou-se a ausência de emissão de recibos de doação e/ou registro de repasses ou distribuição do Fundo Partidário ao órgão municipal,
bem como juntou-se O Relatório de Doações a Candidatos/Partidos e o Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário dos diretórios nacional
e estadual do SD (fls. 42-46).
No Parecer Conclusivo houve manifestação pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 47).
Em nova manifestação, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da prestação das contas (fl. 49).
É o relatório.
Decido.
A Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Gerais de 2018 deve ser analisada a partir da Lei n. 9.504/1997, bem como a partir da Resolução
TSE n. 23.553/2017 e da Resolução TSE n. 23.607/2019.
O artigo 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, impôs aos órgãos partidários municipais a prestação de contas nas Eleições Gerais de
2018.
Ademais, o artigo 49, § 1°, da mesma resolução, determinou a obrigatoriedade da apresentação das contas de campanha de 2018 para os
órgãos partidários vigentes após a data determinada para as convenções partidárias, ou seja, a partir de 20/07/2018.
Estando o Solidariedade de Arroio do Sal vigente no período mencionado, tinha que prestar contas.
O § 11, do artigo 48, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determinou de forma explícita a necessidade da prestação de contas de campanha
nas Eleições Gerais mesmo para os partidos que não movimentassem recursos durante a campanha, como o caso do Solidariedade de Arroio
do Sal.
O artigo 56, da Resolução TSE n. 23.553/2017, trouxe o rol de documentos obrigatórios a ser entregue pelo partido, ainda que não houvesse
movimentação de recursos durante a campanha.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal não apresentou as contas parciais e entregou as contas finais somente em 17/09/2019, o
que configura uma irregularidade.
O órgão partidário peticionou afirmando não ter não ter movimentado recursos nas eleições, apresentou documentos obrigatórios, assim
como juntou os extratos da prestação de contas finais retirados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais.
No mesmo sentido, o analista de contas juntou documento informando não haver extrato eletrônico atrelado ao CNPJ da agremiação
partidária, ratificando a informação de não movimentação de recursos durante o pleito (fl. 41). Também há a certidão com a afirmação de que o
partido não recebeu recursos do Fundo Partidário (fls. 42-46).
O Parecer Técnico conclusivo também foi no sentido da não movimentação de recursos pela agremiação partidária (fl. 47).
A partir deste contexto probatório pode-se afirmar que não houve movimentação de recursos pelo órgão partidário durante todo o processo
eleitoral de 2018.
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Verificam-se, porém, ressalvas à prestação de contas, já que o partido não apresentou as suas contas parciais e apresentou as contas finais
intempestivas, nos termos do acima explicitados.
Veja-se que a não abertura da conta bancária se mostra como irregularidade formal, visto que há certeza nos autos de que o Solidariedade de
Arroio do Sal, não movimentou recursos durante a campanha das Eleições Gerais de 2018.
Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no Recurso Eleitoral n° 7580:
Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PROVIMENTO. 1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas
à Justiça Eleitoral acerca da arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de
tal dever. Nesse sentido, o art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir
receitas e realizar despesas relacionadas à campanha eleito ral. 2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais,
declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento
financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada
incapacidade de deter conta em entidade bancária, porquanto o respectivo CNPJ encontravase na condição ¿inapto¿. 3. A regra que
determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos autos, em que
trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas serem alusivas a
disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas. 4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária
constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 5. Provimento. Aprovação com ressalvas.
Dessa forma, constituido-se a ausência da abertura de conta mera impropriedade formal e a não paresentação das contas parciais uma
irregularidade superável, em obediência ao determinado pelo artigo 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, é o caso de julgar as contas
como aprovadas com ressalvas.
Em decorrência do exposto, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, do
Solidariedade - SD -, do município de Arroio do Sal, com fundamento no artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após as devidas anotações, não havendo recurso, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 27 de abril de 2020
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE

114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2020
Processo Pje nº 0600012-21.2019.6.21.0158 Classe: PC
Objeto: Prestação de Contas Partidárias Anual – Exercício 2017
Prestador: Diretório Municipal do Partido Social Liberal – PSL
Município: Porto Alegre – RS
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual, do Partido Social Liberal – PSL, de Porto Alegre/RS, na forma da Lei n.º 9.096/95 e da Resolução TSE
n.º 23.464/2015, abrangendo a movimentação financeira de 2017, uma vez que as respectivas contas foram julgadas não prestadas
anteriormente (processo nº 35-85.2018.6.21.0114).
Apresentadas, determinei que fosse executado o exame preliminar, o qual apontou irregularidades (ID. 169449).
Intimados os responsáveis pela agremiação partidária, não houve manifestação.
Sobreveio o Exame das Contas que demonstrou, além dos itens assinalados no Exame Preliminar, o recebimento de recursos de origem não
identificada.
Devidamente intimados os responsáveis pela agremiação partidária, manifestaram-se complementando as informações solicitadas (ID.580746,
580748, 580749 e 580750).
Exarado o parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalva (ID.653906), tendo em vista as impropriedades constatadas no item II
relativas ao recebimento de recursos de origem não-identificada.
Os autos foram com vista ao MPE, tendo opinado pela aprovação das contas, com ressalva, em razão dos valores recebidos de origem não
identificada perfazerem 0,6% do total de recursos recebidos no ano.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o sucinto relatório.
Versa o presente sobre contas anuais oferecidas pelo Partido Social Liberal – PSL, de Porto Alegre, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam a prestação
de contas.
O Partido apresentou as contas intempestivamente, em 29/10/2019. O processo foi instruído com os documentos arrolados na Resolução TSE
nº 23.464/2015, estando suas peças devidamente assinadas.
Com base nos documentos acostados aos autos, a unidade técnica elaborou exame preliminar, solicitando a complementação das peças,
todavia o partido não se manifestou.
Foi elaborado o Exame das Contas, o qual apontou o recebimento de Recursos de Origem Não-Identificada no valor de R$80,00 (oitenta
reais).
A agremiação apresentou novos documentos e prestou esclarecimentos, justificando o recebimento de Recursos de Origem Não-Identificada
no valor de R$40,00 (quarenta reais), restando não esclarecido o restante. A unidade técnica, então, realizou a análise dos documentos e, em
seu Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação das contas com ressalva. No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral.

DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quarta-feira, 20 de Maio de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 84, Página: 6

Constato que a prestação de contas apresentada demonstra fielmente a movimentação financeira efetuada pela agremiação partidária, sendo
possível identificar as origens dos recursos, as despesas efetuadas e que o valor de R$40,00 (quarenta reais) recebido como fonte nãoidentificada representa 0,6% do total de recursos arrecadados no ano.
Isso posto, JULGO APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas anuais do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, do Município de Porto Alegre/
RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Em 18 de maio de 2020.
MARTINHA TERRA SALOMON,
Juíza Eleitoral da 114ª Zona.
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