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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES PARA ESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS

8ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2020-008ZE/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:
Movimento Democrático -MDB de Bento Gonçalves.Responsáveis: OLICES BRUSCHI e ALVARO MANZONI.
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, que vai
publicado no DEJERS.
Bento Gonçalves-RS, 24 de junho de 2020.
Eu, Ricardo de Abreu, Chefe de Cartório da 008ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Romani Terezinha Bortolas Dalcin,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 017/2020-008ZE/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:
Partido da Social Democracia Brasileira – de Bento Gonçalves.Responsáveis: Henrique Nuncio, Jandira Arnort Kaezala e Heitor Andre
Tartaro.
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, que vai
publicado no DEJERS.
Bento Gonçalves-RS, 24 de junho de 2020.
Eu, Ricardo de Abreu, Chefe de Cartório da 008ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Romani Terezinha Bortolas Dalcin,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 018/2020-008ZE/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:
Partido Trabalhista Brasileiro – de Monte Belo do Sul.Responsáveis: Lírio Turri e Gilberto Cecconi.
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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, que vai
publicado no DEJERS.
Bento Gonçalves-RS, 24 de junho de 2020.
Eu, Ricardo de Abreu, Chefe de Cartório da 008ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Romani Terezinha Bortolas Dalcin,
Juíza Eleitoral.

11ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 20/2020
A Doutora Carolina Ertel Weirich, Juíza Eleitoral da 11ª Zona de São Sebastião do Caí - 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 Coronel Paulino Teixeira,
619, em São Sebastião do Caí (RS), que se encontra disponível, para acesso mediante o sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico), aos
interessados, nos termos do art. 31, §2º da Resolução TSE n. 23.604/2019, a prestação de contas do PSB de Portão-RS, do exercício de
2019.
PRAZO: prazo de vinte dias, o Ministério Público ou qualquer partido político pode impugnar a prestação de contas apresentada, bem como
relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a
que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95).
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 do Rio Grande do Sul.
São Sebastião do Caí, 24 de junho de 2020.
Eu, Fabricio de Almeida Pereira, Analista Judiciário, preparei e conferi.
Carolina Ertel Weirich
Juíza Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 21/2020
A Doutora Carolina Ertel Weirich, Juíza Eleitoral da 11ª Zona de São Sebastião do Caí - 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 Coronel Paulino Teixeira,
619, em São Sebastião do Caí (RS), que se encontra disponível, para acesso mediante o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), aos
interessados, nos termos do art. 31, §2º da Resolução TSE n. 23.604/2019, a prestação de contas do PSDB de São Sebastião do Caí-RS, do
exercício de 2019.
PRAZO: prazo de vinte dias, o Ministério Público ou qualquer partido político pode impugnar a prestação de contas apresentada, bem como
relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a
que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95).
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 do Rio Grande do Sul.
São Sebastião do Caí, 24 de junho de 2020.
Eu, Fabricio de Almeida Pereira, Analista Judiciário, preparei e conferi.
Carolina Ertel Weirich
Juíza Eleitoral

38ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 08/2020 - 038ªZE
A Doutora MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA, Juíza Eleitoral da 038ª Zona de Rio Pardo - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de Pantano Grande – Processo nº
0600049-83.2020.6.21.0038.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico.
Rio Pardo - RS, 23 de junho de 2020.
Eu, Claiton Roberto Rodrigues da Silveira, Servidor do Cartório da 038ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA,
Juíza Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2020 - 038ª ZE
A Doutora MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA, Juíza Eleitoral da 038ª Zona de Rio Pardo - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de Pantano Grande – Processo
nº 0600051-53.2020.6.21.0038.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico.
Rio Pardo - RS, 23 de junho de 2020.
Eu, Claiton Roberto Rodrigues da Silveira, Servidor do Cartório da 038ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 10/2020 - 038ª ZE
A Doutora MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA, Juíza Eleitoral da 038ª Zona de Rio Pardo - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: PROGRESSISTAS – PP de Pantano Grande – Processo nº 060005238.2020.6.21.0038.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico.
Rio Pardo - RS, 23 de junho de 2020.
Eu, Claiton Roberto Rodrigues da Silveira, Servidor do Cartório da 038ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2020 - 038ª ZE
A Doutora MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA, Juíza Eleitoral da 038ª Zona de Rio Pardo - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de Rio Pardo – Processo nº
0600053-23.2020.6.21.0038.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico.
Rio Pardo - RS, 23 de junho de 2020.
Eu, Claiton Roberto Rodrigues da Silveira, Servidor do Cartório da 038ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA,
Juíza Eleitoral.

41ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 11/2020 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2019 - PROGRESSISTAS - PP - SILVEIRA MARTINS/RS
O Doutor Régis Adil Bertolini, Juiz Eleitoral da 41ª Zona de Santa Maria - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: PROGRESSISTAS – PP de Silveira Martins/RS – Processo nº 060002631.2020.6.21.0041.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
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fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico.
Santa Maria, 25 de junho de 2020.
Eu, Raquel Curto de Souza, Chefe do Cartório da 41ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Régis Adil Bertolini,
Juiz Eleitoral
EDITAL Nº 12/2020 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2019 - PROGRESSISTAS - PP - SÃO MARTINHO DA SERRA/RS
O Doutor Régis Adil Bertolini, Juiz Eleitoral da 41ª Zona de Santa Maria - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: PROGRESSISTAS – PP de São Martinho da Serra/RS – Processo nº 060002716.2020.6.21.0041.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico.
Santa Maria, 25 de junho de 2020.
Eu, Raquel Curto de Souza, Chefe do Cartório da 41ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Régis Adil Bertolini,
Juiz Eleitoral

47ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2020 - 47 ZE/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-87.2020.6.21.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BORJA RS
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB
Advogado do REQUERENTE: EMERSON VARGAS FONTELLA – OAB/RS 83.429
DESPACHO
Vistos.
Considerando a informação nº 06/2020 relativa ao processo autuado no PJe, na classe prestação de contas, em 12/06/2020 que recebeu o
protocolo 0600034-87.2020.6.21.0047, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Borja;
Considerando a Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 2º; 28, I; 29 e 31 e a Portaria TSE nº 886/2017, resolvo:
Tendo em vista que vários documentos deverão ser devidamente carreados aos autos, determino a juntada e a retificação da petição inicial,
para que, de forma inequívoca, dê-se prosseguimento ao feito;
De acordo com a citada Resolução em seu art. 31, I, “a” e “b” determino a retificação da autuação do processo para inclusão do órgão
partidário, do atual presidente e tesoureiro e do presidente e tesoureiro do exercício financeiro da prestação de contas;
De acordo com o art. 31, II, determino a juntada do instrumento de mandato de procuração dos Srs. Jefferson Oléa Homrich - presidente,
Wagner Galle Caetano - tesoureiro e José Ênio Abreu de Jesus – ex-tesoureiro;
Determino a juntada dos relatórios gerados a partir do Sistema SPCA de ID.1391611 e ID.1391614, digitalizados em formato PDF, legíveis,
conforme prevê a Portaria TSE 886/2017, de modo a garantir a perfeita publicização dos atos.
Intimem-se as partes para que se manifestem e apresentem todos os documentos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de as contas serem
julgadas não prestadas.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-se novamente conclusos.
Dil.
São Borja, data registrada no sistema.
LUCIANO BERTOLAZI GAUER,
Juiz Eleitoral

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 23/2020 - 055 Z.E.
O Dr. Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 55ª Zona de Taquara-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves, 1780,
Recreio, em Taquara, se encontra disponível, aos interessados, nos termos do art. 32, da Lei n. 9.096/95 e do art. 44, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dos seguintes diretórios municipais:
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) – Taquara/RS – exercício financeiro de 2019. Responsáveis financeiros: Alex Santos Sarrat e
Marisa Barth
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
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PRAZO: no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS. Eu, Laura Woerner de Oliveira, Técnico Judiciário, preparei e conferi.
Frederico Menegaz Conrado
Juiz Eleitoral

74ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 008/2020
O Exmo. Sr. Dr. Bruno Jacoby de Lamare, Juiz Eleitoral da 074ª Zona de Alvorada-RS, na forma do art. 708, inciso III, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE) o Cartório Eleitoral
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, situado na
Rua Viamão, nº 49, em Alvorada/RS, aos interessados, nos termos do art. 51 da Resolução TSE n. 23.463/15, a Prestação de Contas de
Campanha das Eleições Municipais de 2016 de Alvorada/RS, do candidato à vereador pelo PT (Partido dos Trabalhadores), Marcelo Francisco
Gomes Gonçalves, autuada na Classe Petição – PET, sob o nº 0600017-14.2020.6.21.0124.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas de Campanha.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias da publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá examinar as prestações de contas do referido candidato e impugná-la, relatando fatos e indicando
provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS (Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do TRE-RS).
Alvorada-RS, 23 de junho de 2020.
Eu, Leandro Teixeira Abreu, Chefe de Cartório da 74ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Bruno Jacoby de Lamare,
Juiz Eleitoral da 74ª ZE/RS.

76ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 004/2020
O Doutor ALEXANDRE KOSBY BOEIRA, Juiz Eleitoral da 076ª Zona de Novo Hamburgo - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB de Novo Hamburgo/RS – Processo nº
0600034-03.2020.6.21.0172.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), para consulta pelo Ministério Público
Eleitoral - MPE e pelas 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 MPE ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em
petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com
instrumento de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico.
Novo Hamburgo - RS, 22 de junho de 2020.
Eu, Angela Hartmann Schneider Menezes, Chefe de Cartório da 076ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA,
Juiz Eleitoral.

80ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2020 - 80 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 16-50.2019.6.21.0080
Requerimento de regularização de contas jugadas não prestadas - Exercício Financeiro 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: São Lourenço do Sul
JUÍZA ELEITORAL: VIVIAN FELICIANO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) FABIANO RAPHAEL-OAB 110799)
RESPONSÁVEL(S) : ELIS MARGARETE DE FREITAS SIGA E EDIMAR FERREIRA LUIS (ADV(S) FABIANO RAPHAEL-OAB 110799)
Vistos.
Determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena
de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art. 38, Resolução TSE
n. 23.546/2017).
Dils. Legais.
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São Lourenço do Sul, 24 de junho de 2020
VIVIAN FELICIANO
Juíza Eleitoral da 080ª ZE

89ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÂO N. 02/2020 - 089ª ZE/RS
A Doutora CRISTINA SON, Juíza Eleitoral da 89ª Zona de Três de Maio - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de Três de Maio/RS – Processo nº
0600005-08.2020.6.21.0089.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico.
Três de Maio - RS, 18 de junho de 2020.
Eu, Luiz Carlos Toebe, Chefe do Cartório da 89ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTINA SON,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 03/2020 - 089ª ZE/RS
A Doutora CRISTINA SON, Juíza Eleitoral da 89ª Zona de Três de Maio - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: DEMOCRATAS – DEM de Alegria/RS – Processo nº 0600008-60.2020.6.21.0089.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico.
Três de Maio - RS, 18 de junho de 2020.
Eu, Luiz Carlos Toebe, Chefe do Cartório da 89ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTINA SON,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 04/2020 - 089ª ZE/RS
A Doutora CRISTINA SON, Juíza Eleitoral da 89ª Zona de Três de Maio - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de Alegria/RS – Processo nº
0600010-30.2020.6.21.0089.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico.
Três de Maio - RS, 18 de junho de 2020.
Eu, Luiz Carlos Toebe, Chefe do Cartório da 89ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTINA SON,
Juiz Eleitoral.
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90ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 08/2020
O Doutor Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer, Juiz Eleitoral da 90ª Zona de Guaíba - 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 Nestor de Moura
Jardim, 387, sala 326, em Guaíba - RS, que se encontra disponível, para acesso mediante o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), aos
interessados, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos
às Prestações de Contas Anuais– Exercício 2019, do Diretório Municipal do Partido Democratas de Eldorado do Sul – RS.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte partido político: Partido DEM de Eldorado do
Sul.
Responsáveis: Ediceia Wilhem e Jairo Ricardo Conzatti.
PRAZO: no prazo de 3 (três) dias contados da 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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Guaíba, 24 de junho de 2020.
Eu, Daniela Rezende Kiraly, Analista Judiciário, preparei e conferi.
Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer
Juiz Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2020
O Doutor Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer, Juiz Eleitoral da 90ª Zona de Guaíba - 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 Nestor de Moura
Jardim, 387, sala 326, em Guaíba - RS, que se encontra disponível, para acesso mediante o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), aos
interessados, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos
às Prestações de Contas Anuais – exercício 2018, do Diretório Municipal do Partido Democratas de Eldorado do Sul – RS.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte partido político: Partido DEM de Eldorado do
Sul.
Responsáveis: Ediceia Wilhem e Jairo Ricardo Conzatti.
PRAZO: no prazo de 3 (três) dias contados da 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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Guaíba, 24 de junho de 2020.
Eu, Daniela Rezende Kiraly, Analista Judiciário, preparei e conferi.
Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer
Juiz Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 10/2020
O Doutor Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer, Juiz Eleitoral da 90ª Zona de Guaíba - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB -, de Guaíba – Processo nº
0600037-10.2020.6.21.0090.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Guaíba, 24 de junho de 2020.
Eu, Daniela Rezende Kiraly, Analista Judiciário, preparei e conferi.
Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer
Juiz Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2020
O Doutor Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer, Juiz Eleitoral da 90ª Zona de Guaíba - 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 Nestor de Moura
Jardim, 387, sala 326, em Guaíba - RS, que se encontra disponível, para acesso mediante o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), aos
interessados, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos
às Prestações de Contas Anuais – exercício 2019, do Diretório Municipal do Partido Republicanos de Eldorado do Sul – RS.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte partido político: Partido Republicanos de
Eldorado do Sul.
Responsáveis: Romário Rodrigues da Cruz e Claudiomar Alves de Souza.
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PRAZO: no prazo de 3 (três) dias contados da 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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Guaíba, 24 de junho de 2020.
Eu, Daniela Rezende Kiraly, Analista Judiciário, preparei e conferi.
Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer
Juiz Eleitoral

104ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 6/2020
A Doutora Eveline Radaelli Buffon, Juíza Eleitoral em substituição na 104ª Zona de Arroio do Meio-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, foi recebido, neste Juízo Eleitoral, o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de TravesseiroRS, tendo sido autuado no PJe-1ª instância sob n. 0600012-52.2020.6.21.0104.
PRAZO: O referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição fundamentada
dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento de procuração,
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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico.
Arroio do Meio, 24 de junho de 2020.
Eu, Roberta Delevati, servidora do Cartório da 104ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EVELINE RADAELLI BUFFON,
Juíza Eleitoral Substituta
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 07/2020
A Doutora Eveline Radaelli Buffon, Juíza Eleitoral em substituição na 104ª Zona de Arroio do Meio-RS, no uso de suas atribuições legais,FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo Eleitoral, situado na Rua General Daltro Filho,
n. 299, sala 105, Centro, em Arroio do Meio-RS, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º,
da Resolução TSE n. 23.604/19, foi recebido o processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político:
Partido Socialista Brasileiro - PSB, do município de Pouso Novo-RS, tendo sido autuado no PJe-1ª instância sob n. 0060001422.2020.6.21.0104.
PRAZO: O referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição fundamentada
dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento de procuração,
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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Arroio do Meio, 24 de junho de 2020.
Eu, Ivan Quoos, servidor do Cartório da 104ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EVELINE RADAELLI BUFFON,
Juíza Eleitoral em substituição

107ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 007/2020
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, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de São Valério do Sul-RS – Processo nº
0600015-95.2020.6.21.0107.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico.
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Santo Augusto-RS, 25 de junho de 2020.
Eu, Luis Fernando Madrid Marveira, Chefe de Cartório da 107ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EVELISE MILEIDE BORATTI
Juíza Eleitoral

121ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 004/2020 - 121ª ZE/RS
O Doutor Ralph Moraes Langanke, Juiz Eleitoral da 121ª Zona de Ibirubá-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 Flores da Cunha, 777,
Ibirubá, encontra-se disponível aos interessados, para acesso mediante o PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do art. 32, § 4º, da
Lei n. 9.096/95 e do art. 44, I da Resolução TSE n. 23.604/19, o nome do partido político e responsáveis que apresentaram declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2019.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2019 do seguinte partido político:
- Progressistas – PP de Quinze de Novembro/RS (Processo nº 0600005-09.2020.6.21.0121).
Responsáveis: Deinner Jarbiel Maurer e Evandro Galera.
PRAZO: No prazo de 03 (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, determinou o Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS).
Eu, Andressa Maurente da Costa Garcia, Chefe de Cartório da 121ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Ibirubá-RS, 22 de junho de 2020.
RALPH MORAES LANGANKE,
Juiz Eleitoral.

127ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 5/2020
A Doutora Bianca Prediger Sawicki, Juíza Eleitoral da 127ª Zona de Giruá - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento aos arts. 32, § 2º e 35, parágrafo único, da Lei
n. 9.096/95, e ao art. 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/19, que foi recebido neste Juízo Eleitoral o processo de prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 do seguinte partido político: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de GIRUÁ – Processo nº 060000673.2020.6.21.0127.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), 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 Eleitoral ou qualquer partido político possa IMPUGNAR a prestação de contas apresentada, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral desta circunscrição, nos autos do respectivo processo eletrônico, mediante advogado com instrumento
de procuração, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico.
Giruá - RS, 19 de junho de 2020.
Eu, Scheila Missio de Freitas, Servidora do Cartório da 127ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
BIANCA PREDIGER SAWICKI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 7/2020
A Doutora Bianca Prediger Sawicki, Juíza Eleitoral da 127ª Zona de Giruá - RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que foi protocolado, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
art. 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas
Anuais – Exercício 2019 pelo seguinte partido político: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE GIRUÁ, tendo como responsáveis Jarbas da
Conceição Roque, CPF nº 006.229.050-90 e Mauri Belmonte Pereira, CPF nº 455.293.530-53 - Processo nº 0600007-58.2020.6.21.0127.
NESTES TERMOS, o referido processo está acessível no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), para consulta, pelo prazo de 15 (quinze)
dias e, após, decorrido o referido prazo, inicia-se, sem publicação de outro edital, o prazo de 3 (três) dias, sendo facultado, a qualquer
interessado, a apresentação de impugnação, 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 no Diário
Eletrônico.
Giruá - RS, 19 de junho de 2020.
Eu, Scheila Missio de Freitas, Servidora do Cartório da 127ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
BIANCA PREDIGER SAWICKI,
Juíza Eleitoral.
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136ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2020 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 137-12.2016.6.21.0136
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: RUDOLF CARLOS REITZ
CANDIDATO(S) : ANA CRISTINA DA SILVA (ADV(S) PAULO GERALDO ROSA DE LIMA-OAB 24729)
Ciente da inscrição no CADIN da candidata Ana Cristina da Silva.
Determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano.
Determino ainda, por conveniência cartorária, o arquivamento do processo, sem prejuízo da reativação, a qualquer tempo, por iniciativa do
interessado.
Intime-se a AGU, anexando-se os despacho de fl. 173.
Após arquive-se.
Caxias do Sul, 24 de junho de 2020
RUDOLF CARLOS REITZ
Juiz Eleitoral da 136ª ZE

151ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2020 - 151ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC 0600127-94.2020.6.21.0000
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Sertão Santana
JUÍZA ELEITORAL: UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) DEISE LIDIANE STEIN XAVIER - OAB 93368)
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO AUGUSTO XAVIER E LEO SCHRODER (ADV(S) DEISE LIDIANE STEIN XAVIER - OAB 93368)
Vistos.
Verificada a irregularidade na representação processual, determino a intimação das partes (órgão partidário e seus responsáveis), por nota de
expediente, para que regularizem a representação nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, juntando-se os respectivos instrumentos de mandato
para constituição de advogado, fulcro nos arts. 31, II, e 32, caput, da Resolução TSE n. 23.604/2019, sob pena de serem julgadas não
prestadas as contas (Art. 45, IV, da Res. TSE n. 23.604/2019).
Em 8 de junho de 2020.
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ,
Juíza Eleitoral da 151ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2020 - 151ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC 0600006-98.2020.6.21.0151
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Barra do Ribeiro
JUÍZA ELEITORAL: UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) JEFFERSON DORNELES LAFALCE - OAB 91.963)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO DE SOUZA SILVA e IRAN ANTUNES BORGES
Vistos.
Verificada a irregularidade na representação processual, determino a intimação das partes (órgão partidário e seus responsáveis), por nota de
expediente, para que regularizem a representação nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, juntando-se os respectivos instrumentos de mandato
para constituição de advogado, fulcro nos arts. 31, II, e 32, caput, da Resolução TSE n. 23.604/2019, sob pena de serem julgadas não
prestadas as contas (Art. 45, IV, da Res. TSE n. 23.604/2019).
Em 9 de junho de 2020.
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ,
Juíza Eleitoral da 151ª Zona.

166ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS -166ª ZE/RS
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, a 166ª ZE, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos nº 02/2020,
publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 31/01/2020, procedeu à eliminação dos documentos
judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Campina das Missões, 18 de junho de 2020.
PRISCILA ANADON CARVALHO,
Juíza Eleitoral Substituta.
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173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 005/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600010-84.2020.6.21.0071 / 173ª ZONA ELEITORAL DE GRAVATAÍ RS
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE GRAVATAI RS (Advogado ADRIANA PRASS
DA SILVA - OAB/ RS 109627) RESPONSÁVEL: ADRIANA MACHADO DOS SANTOS NEVES, SERGIO JOSE DE OLIVEIRA, MARCOS
LEANDRO GREFF MONTEIRO - (Advogado ADRIANA PRASS DA SILVA - OAB/RS 109627), ALICE DA ROSA HENRIQUE MONTEIRO
(Advogado ADRIANA PRASS DA SILVA - OAB/RS 109627)
Vistos.
Diante da ausência de representação processual dos responsáveis, Adriana Machado dos Santos Neves e Sérgio José de Oliveira, atuais
Presidente e Tesoureiro do Partido, em conformidade com o art. 32 da Resolução 23.604/2019. determino a suspensão do processo, devendo
os responsáveis serem citados pessoalmente para apresentarem procuração nos autos, sanando a irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de prosseguimento regular do feito, com fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data da publicação do ato judicial no
DEJERS.
Intime-se, também, o partido requerente na pessoa do seu advogado, acerca da presente decisão.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem apresentação das procurações, voltem conclusos.
Diligências Legais.
Em 19/06/2020.
VALÉRIA EUGÊNIA NEVES WILLHELM,
JUÍZA ELEITORAL
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