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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 78-10.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 347042017
RELATOR(A): EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016 - CONTAS - NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
Interessado(s): CARINE RUAS BERNARDO (Adv(s) Marcelo Coletti Sbaraini OAB/RS 58.819), PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO - PRTB, JOICEMAR DA ROSA VITORIA, MARCELA ARIANA FONTELA VITORIA e JOSÉ RONALDO SANTOS DO
NASCIMENTO
Vistos.
Remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria para os fins do art. 30, inc. IV, "a" e "b" , da Resolução TSE n. 23.546/17,
como apontado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação constante às fls. 118-119V.
Após, seja concedida nova vista à PRE.
Publique-se.
Porto Alegre, 09 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral Eduardo Augusto Dias Bainy,
Relator.
PROCESSO 0603174-47.2018.6.21.0000
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0603174-47.2018.6.21.0000-Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
[Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação de Investigação Judicial Eleitoral] RELATOR: MARILENE BONZANINI AUTOR: ELEICAO 2018
JAIRO JORGE DA SILVA GOVERNADOR ADVOGADO: FRANCIELI DE CAMPOS - OAB/RS75275 ADVOGADO: CARLA HARZHEIM
MACEDO - OAB/RS79717 ADVOGADO: ELAINE HARZHEIM MACEDO - OAB/RS7249 ADVOGADO: ROGER FISCHER - OAB/RS93914
RÉU: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799
ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318 ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723 RÉU:
RANOLFO VIEIRA JUNIOR ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799 ADVOGADO: EVERSON ALVES
DOS SANTOS - OAB/RS104318 ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723 RÉU: COLIGAÇÃO RIO GRANDE DA
GENTE ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318 ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER OAB/RS48799 ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723 RÉU: RAMIRO STALLBAUM ROSARIO ADVOGADO: THIAGO
OBERDAN DE GOES - OAB/RS94660 RÉU: ELAINE FATIMA BARBOSA DEBONI ADVOGADO: GABRIELLA BARBOZA SOARES OAB/RS106075 ADVOGADO: ADRIANO DA ROSA - OAB/RS103336 ADVOGADO: LENNON ETCHEGARAY SILVA - OAB/RS93737
ADVOGADO: LUIS AFONSO FRIPP - OAB/RS83158 ADVOGADO: MICHELE AMABILE ZORZI MOZZATO - OAB/RS68549 ADVOGADO:
ABEL VINICIUS JUNG FILICIANI - OAB/RS56403 ADVOGADO: STELLA TORRESAN GRAEFF - OAB/RS45971 ADVOGADO: MARIO ABILIO
JAEGER NETO - OAB/RS34048 FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Vistos.
Considerando a juntada de novos documentos pela investigada ELAINE DEBONI (IDs 156051 e 157256), reabro ao autor o prazo de 02 (dois)
dias para, querendo, manifestar-se.
Após, voltem os autos conclusos.
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Diligências legais.
Porto Alegre, 9 de outubro de 2018.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI,
Relatora.
PROCESSO CLASSE: PET N. 62-22.2018.6.21.0000 PROTOCOLO: 432582018
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - VOTO EXERCIDO POR PESSOA DIVERSA DO ELEITOR - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - PEDIDO DE
URGÊNCIA
Requerente(s): PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Vistos.
O DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL informa que a eleitora Ana Paula Prestes Lopes Garcia, ao se dirigir ao seu
local de votação, constatou que "o seu voto já havia sido exercido por outra pessoa" , a qual recebeu o comprovante de votação respectivo.
Consoante prevê o art. 35, inc. XVI, do Código Eleitoral, compete ao juiz eleitoral o exame das ocorrências que se verificarem nas mesas
receptoras no transcurso da votação.
Assim, remetam-se os autos ao Juízo da 110ª da Zona Eleitoral para análise e adoção das providências que entender pertinentes.
Publique-se.
Porto Alegre, 08 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral João Batista Pinto da Silveira,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PET N. 53-60.2018.6.21.0000 PROTOCOLO: 432572018
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - VOTO EXERCIDO POR PESSOA DIVERSA DO ELEITOR - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - PEDIDO DE
URGÊNCIA
Requerente(s): PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Vistos.
O DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL informa que a eleitora Tatiane Ritter Silva, ao se dirigir ao seu local de
votação, constatou que "o seu voto já havia sido exercido por outra pessoa" , a qual recebeu o comprovante de votação respectivo.
Consoante prevê o art. 35, inc. XVI, do Código Eleitoral, compete ao juiz eleitoral o exame das ocorrências que se verificarem nas mesas
receptoras no transcurso da votação.
Assim, remetam-se os autos ao Juízo da 110ª da Zona Eleitoral para análise e adoção das providências que entender pertinentes.
Publique-se.
Porto Alegre, 08 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral João Batista Pinto da Silveira,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PET N. 60-52.2018.6.21.0000 PROTOCOLO: 432592018
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - VOTO EXERCIDO POR PESSOA DIVERSA DO ELEITOR - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - PEDIDO DE
URGÊNCIA
Requerente(s): PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Vistos.
O DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL informa que a eleitor Diogo Tormes dos Santos Basso, ao se dirigir ao seu
local de votação, constatou que "o seu voto já havia sido exercido por outra pessoa" , a qual recebeu o comprovante de votação respectivo.
Consoante prevê o art. 35, inc. XVI, do Código Eleitoral, compete ao juiz eleitoral o exame das ocorrências que se verificarem nas mesas
receptoras no transcurso da votação.
Assim, remetam-se os autos ao Juízo da 110ª da Zona Eleitoral para análise e adoção das providências que entender pertinentes.
Publique-se.
Porto Alegre, 08 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral João Batista Pinto da Silveira,
Relator.

Pautas
PROCESSO 0603296-60.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603296-60.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Rio Grande
Polo Ativo: IMPETRANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE RIO GRANDE Advogados do(a) IMPETRANTE: RAFAEL TREMPER
LEONETTI - RS50094, MARIANA LANNES LINDENMEYER - RS102723, ALINE DA SILVA MACHADO - RS107415
Polo Passivo: IMPETRADO: JUÍZO DA 037 ZONA ELEITORAL
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 16/10/2018, às 16:00, que se realizará no Plenário.
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Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 10 de outubro de 2018. (a) Antônio Augusto Portinho da
Cunha - Diretor-Geral.
PROCESSO 0603057-56.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603057-56.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: IMPETRANTE: ELEICAO 2018 JOSE IVO SARTORI GOVERNADOR, RIO GRANDE NO RUMO CERTO 15-MDB / 55-PSD / 40PSB / 22-PR / 20-PSC / 51-PATRI / 44-PRP / 33-PMN / 36-PTC Advogados do(a) IMPETRANTE: MARILUZ COSTA - RS103396, MILTON
CAVA CORREA - RS033654 Advogados do(a) IMPETRANTE: MARILUZ COSTA - RS103396, MILTON CAVA CORREA - RS033654
Polo Passivo: IMPETRADO: JUIZ AUXILIAR
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 16/10/2018, às 16:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 10 de outubro de 2018. (a) Antônio Augusto Portinho da
Cunha - Diretor-Geral.

Decisões
PROCESSO 0603183-09.2018.6.21.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0603183-09.2018.6.21.0000 - Santa Rosa - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
IMPETRANTE: JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES
Advogados do(a) IMPETRANTE: MARCIO MEDEIROS FELIX - RS77679, CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - RS94526
IMPETRADO: JUÍZO DA 042 ZONA ELEITORAL
DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES, candidato ao cargo de deputado estadual, contra ato
da JUÍZA DA 42ª ZONA ELEITORAL que, nos autos do processo PET N. 46-39, determinou a apreensão, no comitê de campanha do
impetrante, de propaganda impressa em folheto com menção aos nomes de "LULA/HADDAD 13".
Foi deferida a liminar, para determinar a devolução do material apreendido, pois constava a menção a Lula como apoiador de campanha, e
não como candidato à Presidência da República.
Prestadas as informações, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da ordem, pois as dimensões do nome Lula
deveria limitar-se a 30% do nome dos candidatos.
É o relatório.
Passo a decidir.
O presente mandado de segurança tem por objeto a restituição de material de propaganda do candidato ao cargo de deputado estadual
Jeferson Oliveira Fernandes, no qual constava o nome de Lula como apoiador da candidatura de Haddad.
Realizado o pleito, deixa de subsistir interesse no provimento jurisdicional buscado, pois qualquer decisão sobre o tema não alcançaria efeitos
práticos, devido ao término da propaganda eleitoral para os cargos proporcionais. Nesse sentido é a jurisprudência:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA. INSTRUÇÃO QUE REGULAMENTARIA O HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
ENCERRAMENTO DA FASE DE PROPAGANDA ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.
(TSE, Mandado de Segurança nº 78905, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data
05/12/2014, Página 93)
Assim, realizadas as eleições, imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação mandamental, revogando-se também a
liminar concedida, pelo mesmo fundamento.
DIANTE DO EXPOSTO, reconheço a perda de objeto do presente mandamus, extinguindo a ação sem julgamento do mérito, com fundamento
no art. 485, VI, do CPC, e revogo a liminar concedida pelo mesmo motivo.
Porto Alegre, 8 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603183-09.2018.6.21.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0603183-09.2018.6.21.0000 - Santa Rosa - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
IMPETRANTE: JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES
Advogados do(a) IMPETRANTE: MARCIO MEDEIROS FELIX - RS77679, CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - RS94526
IMPETRADO: JUÍZO DA 042 ZONA ELEITORAL
DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES, candidato ao cargo de deputado estadual, contra ato
da JUÍZA DA 42ª ZONA ELEITORAL que, nos autos do processo PET N. 46-39, determinou a apreensão, no comitê de campanha do
impetrante, de propaganda impressa em folheto com menção aos nomes de "LULA/HADDAD 13".
Foi deferida a liminar, para determinar a devolução do material apreendido, pois constava a menção a Lula como apoiador de campanha, e
não como candidato à Presidência da República.
Prestadas as informações, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da ordem, pois as dimensões do nome Lula
deveria limitar-se a 30% do nome dos candidatos.
É o relatório.
Passo a decidir.
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O presente mandado de segurança tem por objeto a restituição de material de propaganda do candidato ao cargo de deputado estadual
Jeferson Oliveira Fernandes, no qual constava o nome de Lula como apoiador da candidatura de Haddad.
Realizado o pleito, deixa de subsistir interesse no provimento jurisdicional buscado, pois qualquer decisão sobre o tema não alcançaria efeitos
práticos, devido ao término da propaganda eleitoral para os cargos proporcionais. Nesse sentido é a jurisprudência:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA. INSTRUÇÃO QUE REGULAMENTARIA O HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
ENCERRAMENTO DA FASE DE PROPAGANDA ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.
(TSE, Mandado de Segurança nº 78905, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data
05/12/2014, Página 93)
Assim, realizadas as eleições, imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação mandamental, revogando-se também a
liminar concedida, pelo mesmo fundamento.
DIANTE DO EXPOSTO, reconheço a perda de objeto do presente mandamus, extinguindo a ação sem julgamento do mérito, com fundamento
no art. 485, VI, do CPC, e revogo a liminar concedida pelo mesmo motivo.
Porto Alegre, 8 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603262-85.2018.6.21.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0603262-85.2018.6.21.0000 - Caxias do Sul - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
IMPETRANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
Advogados do(a) IMPETRANTE: BRUNA SANTOS DA COSTA - RS107863, JOAO LUCIO DA COSTA - RS063654
IMPETRADO: JUÍZO DA 136 ZONA ELEITORAL
O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do Rio Grande do Sul impetrou o presente mandado de segurança,
com pedido liminar, contra decisão prolatada pela EXMO. SR. JUIZ ELEITORAL DA 136ª ZONA ELEITORAL, em razão da apreensão de
material de campanha no qual consta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como apoiador da campanha do PT, e não como candidato à
Presidência da República.
Foi deferida a liminar, para determinar a devolução do material apreendido, pois constava a menção a Lula como apoiador de campanha, e
não como candidato à Presidência da República.
Prestadas as informações, no sentido de que a decisão impugnada foi revista pela apontada autoridade coatora, a Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pela perda do objeto da ação.
É o relatório.
Passo a decidir.
O presente mandado de segurança tem por objeto a restituição de diversos materiais de propaganda nos quais constava o nome de Lula como
apoiador da candidatura de Haddad.
Concedida a liminar para determinar a restituição dos panfletos apreendidos, e apontada autoridade coatora informou ter revisto sua decisão e
determinado, antes de receber a notificação do mandado de segurança, a devolução do material impugnado.
Transcrevo a decisão de reconsideração trazida com as informações:
Tendo-se em conta a manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que as propagandas apreendidas com as expressões ¿Lula é
Rossetto e Haddad¿ e ¿Haddad é Lula¿ consubstanciam unicamente apoio aos candidatos e não propaganda do réu Lula como presidente;
considerando o pedido de reconsideração veiculado pelo Partido dos Trabalhadores no âmbito deste processo sustentando que esse tipo de
propaganda foi aprovada e liberada pelo TSE; e considerando, por fim, que mediante pesquisa de jurisprudência, esse magistrado verificou
que efetivamente não há decisões no âmbito do TSE e do TRE vedando o uso do nome Lula como apoiador de campanha do PT, decido no
sentido de imediata liberação dos panfletos e propagandas apreendidos nos quais há mera menção do nome Lula ou apresentação de sua
imagem a título de apoiador da campanha eleitoral.
Assim, considerando que a providência prática buscada por meio do presente mandado de segurança foi obtida com a decisão de
reconsideração da apontada autoridade coatora, proferida independentemente desta ação, deixa de subsistir interesse no provimento
jurisdicional buscado.
Assim, com a obtenção do material apreendido por força da reconsideração da apontada autoridade coatora, deixa de existir o ato impugnado,
ocorrendo, por consequência, a perda superveniente do objeto da presente ação mandamental.
DIANTE DO EXPOSTO, reconheço a perda de objeto do presente mandamus, extinguindo a ação sem julgamento do mérito, com fundamento
no art. 485, VI, do CPC, e revogo a liminar concedida pelo mesmo motivo.
Porto Alegre, 8 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603162-33.2018.6.21.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0603162-33.2018.6.21.0000 - Parobé - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
IMPETRANTE: CLAIR PLINIO BORGES, ALDERI ZANATTA
Advogado do(a) IMPETRANTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
IMPETRADO: JUIZ DA 55ª ZONA ELEITORAL
Vistos.
Cuida-se de Mandado de segurança impetrado por ALDERI ZANATTA e CLAIR PLÍNIO BORGES, candidatos, respectivamente, aos cargos de
deputado estadual e federal, contra ato do JUIZ DA 55ª ZONA ELEITORAL - PAROBÉ -, que, no exercício do poder de polícia (PET n. 5207.2018.6.21.0055), determinou a retirada de dois artefatos publicitários expostos na fachada de imóvel localizado na Avenida das Nações, n.
381, em Parobé/RS, atendendo pedido veiculado pelo Ministério Público Eleitoral com atuação naquela circunscrição.
Foi deferida a liminar, para assegurar a manutenção do artefato publicitário, pois realizado na fachada de comitê central de campanha.
Prestadas as informações, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar.
É o relatório.
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Passo a decidir.
O presente mandado de segurança tem por objeto a manutenção de propaganda eleitoral dos impetrantes, candidatos aos cargos de deputado
estadual e federal, na fachada da sede do seu comitê de campanha eleitoral.
Realizado o pleito, deixa de subsistir interesse no provimento jurisdicional buscado, pois qualquer decisão sobre o tema não alcançaria efeitos
práticos, devido ao término da propaganda eleitoral, conforme pacífica jurisprudência:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA. INSTRUÇÃO QUE REGULAMENTARIA O HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
ENCERRAMENTO DA FASE DE PROPAGANDA ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.
(TSE, Mandado de Segurança nº 78905, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data
05/12/2014, Página 93)
Assim, realizadas as eleições, imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação mandamental, revogando-se também a
liminar concedida, pelo mesmo fundamento.
DIANTE DO EXPOSTO, reconheço a perda de objeto do presente mandamus, extinguindo a ação sem julgamento do mérito, com fundamento
no art. 485, VI, do CPC, e revogo a liminar concedida pelo mesmo motivo.
Porto Alegre, 8 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603162-33.2018.6.21.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0603162-33.2018.6.21.0000 - Parobé - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
IMPETRANTE: CLAIR PLINIO BORGES, ALDERI ZANATTA
Advogado do(a) IMPETRANTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
IMPETRADO: JUIZ DA 55ª ZONA ELEITORAL
Vistos.
Cuida-se de Mandado de segurança impetrado por ALDERI ZANATTA e CLAIR PLÍNIO BORGES, candidatos, respectivamente, aos cargos de
deputado estadual e federal, contra ato do JUIZ DA 55ª ZONA ELEITORAL - PAROBÉ -, que, no exercício do poder de polícia (PET n. 5207.2018.6.21.0055), determinou a retirada de dois artefatos publicitários expostos na fachada de imóvel localizado na Avenida das Nações, n.
381, em Parobé/RS, atendendo pedido veiculado pelo Ministério Público Eleitoral com atuação naquela circunscrição.
Foi deferida a liminar, para assegurar a manutenção do artefato publicitário, pois realizado na fachada de comitê central de campanha.
Prestadas as informações, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar.
É o relatório.
Passo a decidir.
O presente mandado de segurança tem por objeto a manutenção de propaganda eleitoral dos impetrantes, candidatos aos cargos de deputado
estadual e federal, na fachada da sede do seu comitê de campanha eleitoral.
Realizado o pleito, deixa de subsistir interesse no provimento jurisdicional buscado, pois qualquer decisão sobre o tema não alcançaria efeitos
práticos, devido ao término da propaganda eleitoral, conforme pacífica jurisprudência:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA. INSTRUÇÃO QUE REGULAMENTARIA O HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
ENCERRAMENTO DA FASE DE PROPAGANDA ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.
(TSE, Mandado de Segurança nº 78905, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data
05/12/2014, Página 93)
Assim, realizadas as eleições, imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação mandamental, revogando-se também a
liminar concedida, pelo mesmo fundamento.
DIANTE DO EXPOSTO, reconheço a perda de objeto do presente mandamus, extinguindo a ação sem julgamento do mérito, com fundamento
no art. 485, VI, do CPC, e revogo a liminar concedida pelo mesmo motivo.
Porto Alegre, 8 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator

Edital
EDITAL N. 89/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que foi julgado na sessão de 05.10.2018 o seguinte processo:
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 1) Proc. Classe RE N. 37523 - Recurso Eleitoral - Ação de Investigação Judicial Eleitoral Abuso - de Poder Político / Autoridade - de Poder Econômico - Captação Ilícita de Sufrágio - Ausência de Litisconsorte Necessário - Expiração
do Prazo Legal - Extinto. Procedência: Canoas. Recorrente(s): Coligação Por Uma Canoas de Verdade ( PMN / PTB / PSDC / Pen / PT do B /
Rede / Sd / PRTB / PRP / PMDB / PR / PSC ) e Luiz Carlos Ghiorzzi Busato (Adv(s) Mariana Steinmetz-OAB OAB/RS 91.425, Mariluz CostaOAB OAB/RS 103.396, Milton Cava Corrêa-OAB OAB/RS 33.654 e Paulo Renato Gomes Moraes-OAB OAB/RS 9.150). Recorrido(s):
Coligação Bloco do Orgulho Municipal ( PRB / PT / PDT / PP / PSB / PC do B / Pros / PPS / PSD / PV / PTC / PTN / PHS ) (Adv(s) Lúcia
Liebling Kopittke-OAB OAB/RS 14.201 e Marcelo da Silva-OAB OAB/RS 87.183), Jairo Jorge da Silva, Mario Luis Cardoso e Lucia Elisabeth
Colombo Silveira (Adv(s) Lúcia Liebling Kopittke-OAB OAB/RS 14.201). Decisão: “Por maioria, negaram provimento ao recurso. Vencidos os
Des. Eleitorais Gerson Fischmann e Eduardo Augusto Dias Bainy.”. Ementa: RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ELEIÇÕES 2016. AUSENTE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE
OS BENEFICIÁRIOS E O AGENTE DA CONDUTA. ART. 73, § 12, DA LEI DAS ELEIÇÕES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. Nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso
de poder impõe-se o litisconsórcio passivo necessário entre o autor do ilícito e o beneficiário. No caso dos autos, ex-diretor de obras da
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Prefeitura, candidato não eleito, realizou discurso em via pública, com finalidade eleitoral, em benefício dos candidatos à majoritária.
Indispensável ao processamento da ação a inclusão do autor do ato ilícito, seja ele agente público ou não. Providência que somente poderia
ter ocorrido até a data da diplomação dos eleitos, conforme o prazo estabelecido no art. 73, § 2º, da Lei n. 9.504/97. Manutenção da sentença.
Provimento negado.
Na sessão de 09.10.2018 os seguintes processos:
Relatora: Marilene Bonzanini 1) Proc. Classe INQ N. 2897 - Inquérito - Cargo - Prefeito - Crime Eleitoral - Boca de Urna - Pedido de
Declinação de Competência. Procedência: Arvorezinha. Investigado(s): Rogério Felini Fachinetto. Decisão: “Por unanimidade, acolheram a
promoção ministerial e declinaram da competência ao Juízo da 145ª Zona Eleitoral ¿ Arvorezinha.”. Ementa: INQUÉRITO. CRIME
ELEITORAL. ART. 39, § 5º, INCS. II E III, DA LEI N. 9.504/97. ELEIÇÕES 2016. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO CARGO. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO NA ÉPOCA DO
FATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. Suposta prática do crime de boca de urna, previsto no art. 39, § 5º, incs. II e III, da Lei n. 9.504/97.
Novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de limitar o foro por prerrogativa de função às hipóteses em que a prática
delitiva ocorrer no exercício do cargo e em decorrência de suas atribuições. Alinhamento deste Tribunal à nova interpretação. Não subsiste a
competência originária criminal desta Corte, reconhecida ao juízo eleitoral de primeiro grau. Acolhida a promoção ministerial.
Relator: Luciano André Losekann 2) Proc. Classe RE N. 14053 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Eleições - 2016 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Novo Hamburgo. Recorrente(s): Partido Progressista
- PP de Novo Hamburgo (Adv(s) Cristine Richter da Silva-OAB OAB/RS 102.589 e Vanir de Mattos-OAB OAB/RS 32.692). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, superada a preliminar, deram parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas do
partido.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. PRELIMINAR. VIABILIDADE DA
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. MÉRITO. FALHAS INEXPRESSIVAS. ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL. ERRO NO
REGISTRO DA CONTA DO PARTIDO. IMPROPRIEDADES NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA SENTENÇA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Preliminar. Admissível a juntada de documentos com o recurso. A previsão do art. 266 do
Código Eleitoral autoriza a apresentação de documentos com a interposição do recurso, desde que sejam simples e capazes de esclarecer os
apontamentos sem a necessidade de nova análise técnica ou de diligência complementar. 2. Evidenciadas falhas que não prejudicam o exame
das contas. Descumprimento da entrega de relatório financeiro de campanha e erro formal no registro da conta do partido. Inconsistências em
relação à movimentação financeira. Embora ausente a totalidade dos extratos bancários exigidos, os extratos eletrônicos disponibilizados pelo
TSE à Secretaria de Controle Iinterno e Auditoria tornaram possível a verificação da regularidade do total de recursos recebidos pela
agremiação, bem como a aferição da origem do valor não informado pelo partido. Inexpressividade da quantia tida por irregular. 3. Reforma da
sentença para aprovar as contas com ressalvas. Parcial provimento.
Relator: Gerson Fischmann 3) Proc. Classe PC N. 18843 - Prestação de Contas - de Partido Político - Órgão de Direção Regional - Eleições
2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Social Democrático - PSD, João Batista Portella Pereira e João Paulo Dornelles Cairolli
(Adv(s) Rodrigo Carvalho Neves-OAB OAB/RS 72.085). Decisão: “Por unanimidade, aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o
recolhimento do valor de R$ 13.350,00, ao Tesouro Nacional.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO.
ÓRGÃO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2016. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INCONSISTÊNCIA DE
VALORES. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% DE GASTOS NO FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS
FEMININAS. INCONGRUÊNCIAS DE VALOR INEXPRESSIVO, COM POUCA REPERCUSSÃO NA CONTABILIDADE. PRECEDENTES.
RECOLHIMENTO DA QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Identificação de
inconsistências relativas aos recursos do Fundo Partidário. 1.1. Discrepância após confronto entre as informações prestadas pela agremiação
partidária na prestação de contas e a movimentação financeira apresentada nos extratos bancários. 1.2. Inobservância do percentual mínimo
de 5% de gastos no financiamento das campanhas eleitorais femininas. 2. A aplicação das receitas provenientes do Fundo Partidário, por
ostentarem natureza pública, demanda a observância de formalidades destinadas a garantir a transparência e a atuação fiscalizatória quanto à
sua origem e destinação. Descumprimento das disposições do art. 17, §§ 1º e 4º, da Resolução TSE n. 23.463/15. 3. Considerado o reduzido
valor absoluto das irregularidades, a baixa repercussão frente ao montante total de gastos e a evidência de boa-fé do prestador, as contas
devem ser aprovadas com ressalvas. Determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia do Fundo Partidário aplicada de forma
irregular. 4. Aprovação com ressalvas.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 10.10.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha,
Diretor-Geral.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 222/2018
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E
CARGO/COMISSÃO
Rosiane
Pólvora
de
Pólvora, Assistente IV de
Gabinete da Secretaria de
Gestão de Pessoas (FC-4)
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

ADICIONAL¹

3,5

R$ 420,00

Ida:
R$ 168,00;
Retorno:
R$ 168,00

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

R$ 1.806,00

-R$ 144,76

R$ 1.661,24

Brasília-DF
22 a 25-10-2018
Capacitação curso Qualidade de Vida no Trabalho de 23 a 25-10-2018.
Proc.: 1829/2018

DOTAÇÃO
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul.
ORÇAMENTÁRIA:
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 8-10-2018.
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ANTÔNIO AUGUSTO PORTINHO DA CUNHA,
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 31/2018 (CARGA DAS URNAS - 2º TURNO)
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) MAURO CAUM GONÇALVES, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
1. TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público
Eleitoral nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na AV.
PADRE CACIQUE, 96 - 1 ANDAR, e na Rua Ernesto da Fontoura,164 neste município, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem
utilizadas no 2º turno das ELEIÇÕES GERAIS 2018, executará, pelos técnicos Leandro Da Silva Ribeiro, Elizabeth Fernanda Bez, Everton Luis
Santos Leal, Jessica Alice Feitosa Pereira, Marcelo Bertoncello Gallicchio, Ricardo De Moura Rangel, Rodrigo Bittencourt Oliveira, Jocelito
Rosso Svihgun, Felipe Monteiro Dos Santos, Gercia Zelina Quadros Moreira, Joseane Monteiro Dos Santos, Alexia Medeiros Lima, Iamassê
Da Silva Vieira, Luis Eduardo De Los Reyes Romeo, Whalison Castelnobles Da Rosa, Antônio Paulo Hubba, Marcus Vinicius Martins Costa,
Rogerio Garcia Soares, Sergio Fortes Dos Santos,Vanderlei Alves Ribeiro Dos Santos, Denise Maria Defavery De Azevedo, Marialice Rangel
Perroud,Marilene Pitrez Salis ,Adriana Perrot Czarnobay,Edgar Simas Dos Santos,Simone Cristina Breiner Monteiro,Leticia Garcia,Andre
Carrion Penna, Camila Alberton De Araujo, Hivair Garrincha Leal, Jeferson Da Paixao Matos, Jorge Leonel Maria Godinho,Luana Borges
Finato, Laura Beatriz De Fraga,Paulo Luis Schrammel, Paulo Ronaldo Fagundes Costa, Rubem Rodrigo Felipe, Victoria Karpinski, Frantchesco
Rabaiolli, Jessica Motta De Araujo, Lisiane Jacintho De Oliveira, Rodrigo Chagas Dos Santos, Arthur Kersting Lemmertz, Elisangela Martins
Ritz Balardim, Jaqueline Maria Weinet, Rafael Barboza Nunez, Adriane Smolarek Da Silva, Lucas Da Fonseca Machado, Luis Haroldo De Avila
Miranda, Maria Eduarda Dornelles D'agostini, Regina Medianeira Santos Mendes. Thaiana De Bastos Silva, Andressa Regina Gomes Da Silva,
Kelly Cristina Ferreira, Diego Erthal Almeida, Andressa Ribas Gadea, João Carlos Palmeira Vieira, Kelen Suelen Da Conceição Pescador,
Mauro Fabricio Nunes Gonçalves Eliane De Almeida; - Fernanda Da Silveira Costa; Franciane Lemes Dos Santos; Marcelo Monteiro Mendes;
Maria Cleonice Da Silva Lima, Matheus Martins Pires, Paolo Bakunin Nascimento Da Silva, Rafaela Rehbahn Dos Reis, Tassia Castelnobles
Da Rosa a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação; a preparação, a
realização de teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência e a carga, os testes de funcionamento, a
identificação e a colocação de lacres nas urnas destinadas às mesas receptoras de justificativas (se for o caso); o acondicionamento dos
cartões de memória de contingência em envelopes a serem lacrados e a verificação e colocação de lacres nas urnas de lona para votação por
cédula, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 17/10/2018, das 08h às 22h, 18/10/2018, das 08h às 22h, 19/10/2018, das 08h às 22h,
20/10/2018, das 08h às 22h, 21/10/2018, das 08h às 22h, 22/10/2018, das 08h às 22h, 23/10/2018, das 08h às 22h e 24/10/2018, das 08h às
22h correspondente ao(s) município(s) de Porto Alegre, jurisdicionado(s) por esta Zona Eleitoral, podendo haver interrupção dos serviços nos
sábados, domingos e feriados, a critério da 1ª ZE, bem como o início das atividades ser postergado e o término das atividades ocorrer antes de
concluído o prazo e horários acima referidos, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e
auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto nos artigos 84 e 91 da Resolução TSE nº 23.554/17,
encerrando-se nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e coligações. Caso seja necessário, na
mesma oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser acompanhado e auditado, nos termos do art.
83 da mesma Resolução.
2. Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 24/10/2018 às 08h, 25/10/2018 às
08h e 26/10/2018 às 08h, as pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas
e conferência visual dos dados contidos na tela, nos termos do art. 88 da Resolução TSE nº 23.554/17. Terminado o procedimento, havendo
necessidade, ocorrerá, nas mesmas datas, a geração de mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no mesmo lugar, a carga daquelas urnas
que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para a visualização dos dados contidos em suas telas ou de urnas de
contingência, para o que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital.
3. Ficam também cientificados de que, no dia 27/10/2018 vindouro, véspera do 2º turno do pleito, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais
de votação e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas, procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo
necessidade, ocorrerá, na mesma data, entre 08h e 20h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de
mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no lugar designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando da realização
deste procedimento e, eventualmente, daquela que for sorteada para a auditoria da votação paralela e tiver de ser substituída no local, para o
que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital (artigos 83 a 90 da mesma Resolução).
4. Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia da votação, conforme o
art. 121 da Resolução TSE nº 23.554/17, desde que não tenha ocorrido votação naquela seção. Por fim, ficam cientes que, no dia do pleito,
poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou de justificativa, de acordo com o art. 97 da referida Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente edital,
que vai afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, ELIZABETH FERNANDA BEZ, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz(a) Eleitoral da 1ª Zona

2ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 028/2018 (GERAÇÃO DAS MÍDIAS - 2º TURNO)
O Excelentíssimo Senhor ANTONIO CARLOS ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o art. 133, § 3º, da Lei nº 4.737 (Código Eleitoral), de 15 de julho de 1965, e o art. 80
da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
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TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral nesta
Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96, neste
município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, nos seguintes dias e horários: 17/10/2018, das 09h às 19h e 18/10/2018, das 09h
às 19h correspondente as seções eleitorais da 2ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, a geração das mídias que serão utilizadas nas urnas
eletrônicas no 2º turno das ELEIÇÕES GERAIS 2018 (cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos
de urna e de gravação de resultado), de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o
processo, conforme o disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº 23.550, de 18 de dezembro de 2017.
Ficam ainda cientificados que, na hipótese de a geração das mídias e a carga das urnas não ocorreram em ato contínuo, os cartões de
memória de carga, ao final da geração, deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, conforme disposto no § 5º do artigo 80 da
Resolução TSE nº 23.554/17.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, MARCIA ANGELITA COELHO, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
ANTONIO CARLOS ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA
Juiz Eleitoral da 2ª Zona
EDITAL Nº 029/2018 (CARGA DAS URNAS - 2º TURNO)
O Excelentíssimo Senhor ANTONIO CARLOS ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
1. TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na RUA ERNESTO
DA FONTOURA, 194, nesta capital, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas no 2º turno das ELEIÇÕES GERAIS
2018, executará, pelos técnicos Antônio Paulo Hubba, Marcus Vinicius Martins Costa, Rogerio Garcia Soares, Sergio Fortes Dos Santos,
Vanderlei Alves Ribeiro Dos Santos, Denise Maria Defavery de Azevedo, Marialice Rangel Perroud, Marilene Pitrez Salis, Adriana Perrot
Czarnobay, Edgar Simas Dos Santos, Simone Cristina Breiner Monteiro, Leticia Garcia, Marcia Angelita Coelho, Roque Degrazia Neto e pelos
auxiliares Adriane Smolerek da Silva, Lucas da Fonseca Machado, Luis Haroldo de Avila Miranda, Maria Eduarda Dornelles D'Agostini, Regina
Medianeira Santos Mendes, Andre Carrion Penna, Camila Alberton De Araujo, Hivair Garrincha Leal, Jeferson Da Paixao Matos, Jorge Leonel
Maria Godinho, Luana Borges Finato, Laura Beatriz de Fraga, Paulo Luis Schrammel, Paulo Ronaldo Fagundes Costa, Rubem Rodrigo Felipe,
Victoria Karpinski, Alexia Medeiros Lima, Iamasse da Silva Vieira, Luis Eduardo de Los Reyes Romeu e Whalison Castelnobles da Rosa, Felipe
Monteiro dos Santos, Gercia Zelina Quadros Moreira, Joseane Monteiro dos Santos, Frantchesco Rabaiolli, Jessica Motta de Araujo, Lisiane
Jacintho de Oliveira, Rodrigo Chagas dos Santos, Everton Luis Santos Leal, Jessica Alice Feitosa Pereira, Marcelo Bertoncello Gallicchio,
Ricardo de Moura Rangel e Rodrigo Bittencourt Oliveira, Andressa Ribas Gadea, Kelen Suelen da Conceição Pescador, Mauro Fabricio Nunes
Gonçalves, João Carlos Palmeira Vieira, Arthur Kersting Lemmertz, Elisangela Martins Ritz Balardim, Jaqueline Maria Weinet, Rafael Barboza
Nunez, Matheus Martins Pires, Paolo Bakunin Nascimento da Silva, Rafaeça Rehbahn dos Reis, Tassia Castelnobles da Rosa, Eliande de
Almeida, Fernanda da Silveira Costa, Franciane Lemes dos Santos, Marcelo Monteiro Mendes, Marcia Cleonice da Silva Lima, Thaiana de
Bastos Silva, Kelly Cristina Ferreira e Diego Erthal Almeida, a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas
urnas eletrônicas de votação; a preparação, a realização de teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de
contingência e a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas destinadas às mesas receptoras de
justificativas (se for o caso); o acondicionamento dos cartões de memória de contingência em envelopes a serem lacrados e a verificação e
colocação de lacres nas urnas de lona para votação por cédula, nos seguintes dias e horários: 17/10/2018, das 09h às 19h, 18/10/2018, das
09h às 19h, 19/10/2018, das 09h às 19h, 20/10/2018, das 09h às 19h, 21/10/2018, das 09h às 19h, 22/10/2018, das 09h às 19h, 23/10/2018,
das 09h às 19h e 24/10/2018, das 09h às 19h correspondente a 002ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, de modo que as pessoas acima
mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto
nos artigos 84 e 91 da Resolução TSE nº 23.554/17, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos fiscais dos partidos
políticos e coligações. Caso seja necessário, na mesma oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode
ser acompanhado e auditado, nos termos do art. 83 da mesma Resolução.
2. Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 17/10/2018 às 09h, 18/10/2018 às
09h, 19/10/2018 às 09h, 20/10/2018 às 09h, 21/10/2018 às 09h, 22/10/2018 às 09h, 23/10/2018 às 09h e 24/10/2018 às 09h, as pessoas
arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas e conferência visual dos dados
contidos na tela, nos termos do art. 88 da Resolução TSE nº 23.554/17. Terminado o procedimento, havendo necessidade, ocorrerá, nas
mesmas datas, a geração de mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no mesmo lugar, a carga daquelas urnas que vierem a apresentar
problemas no momento em que forem ligadas para a visualização dos dados contidos em suas telas, para o que também estão intimadas as
pessoas referidas neste edital.
3. Ficam também cientificados de que, no dia 27/10/2018 vindouro, véspera do 2º turno do pleito, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais
de votação e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas, procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo
necessidade, ocorrerá, na mesma data, entre 08h e 20h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de
mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no lugar designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando da realização
deste procedimento e, eventualmente, daquela que for sorteada para a auditoria da votação paralela e tiver de ser substituída no local, para o
que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital (artigos 83 a 90 da mesma Resolução).
4. Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia da votação, conforme o
art. 121 da Resolução TSE nº 23.554/17, desde que não tenha ocorrido votação naquela seção. Por fim, ficam cientes que, no dia do pleito,
poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou de justificativa, de acordo com o art. 97 da referida Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, MARCIA ANGELITA COELHO, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
ANTONIO CARLOS ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA
Juiz Eleitoral da 2ª Zona
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40ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2018 - 40 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-02.2018.6.21.0040
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ LUIS DE MORAES PINTO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) ADEMAR ANTUNES DA COSTA-OAB 15736)
RESPONSÁVEL(S) : FABIANO RODRIGO DUPONT E ELIZETE PACHECO DOS SANTOS
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Santa Cruz do
Sul/RS, referente ao exercício de 2017.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina o art. 45, da Resolução TSE n. 23.464/2015, transcorrendo o prazo sem impugnação,
conforme certificado.
O Sr. Técnico Judiciário ao analisar as contas, constatou que os documentos apresentados e a escrituração contábil, refletem adequadamente
a movimentação financeira e patrimonial do partido, concluindo pela aprovação das contas.
Posteriormente manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidárias anuais, apresentadas pelo partido acima identificado.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada pelo diretório partidário, foi instruída com os documentos arrolados no art. 29 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas as exigências da legislação eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias anuais, apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Santa Cruz do
Sul/RS, referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/15, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Santa Cruz do Sul, 03 de outubro de 2018
ANDRÉ LUIS DE MORAES PINTO
Juiz Eleitoral da 040ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2018 - 40 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-53.2018.6.21.0040
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ LUIS DE MORAES PINTO
PARTIDO(S) : PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE (ADV(S) FELIPE RAÚL HAAS-OAB 107991 E LEONARDO SCHLICHTING-OAB
105763)
RESPONSÁVEL(S) : EGUIMAGNO DE SOUZA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, apresentadas pelo Partido Rede Sustentabilidade – REDE do município de Santa Cruz do
Sul/RS, referente ao exercício de 2017.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina o art. 45, da Resolução TSE n. 23.464/2015, transcorrendo o prazo sem impugnação,
conforme certificado.
O Sr. Técnico Judiciário ao analisar as contas, constatou que os documentos apresentados e a escrituração contábil, refletem adequadamente
a movimentação financeira e patrimonial do partido, concluindo pela aprovação das contas.
Posteriormente manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidárias anuais, apresentadas pelo partido acima identificado.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada pelo diretório partidário, foi instruída com os documentos arrolados no art. 29 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas as exigências da legislação eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias anuais, apresentadas pelo Partido Rede Sustentabilidade – REDE do município de Santa Cruz do
Sul/RS, referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/15, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Santa Cruz do Sul, 03 de outubro de 2018
ANDRÉ LUIS DE MORAES PINTO - Juiz Eleitoral da 040ª ZE
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45ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 185/2018 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 607-25.2016.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
CANDIDATO(S) : FRANCISCO LIMA GONÇALVES (ADV(S) JOÃO CRISTINO FIORAVANTI-OAB 61246-B)
MUNICÍPIO(S) : SANTO ÂNGELO/RS
Visto.
Homologo o acordo celebrado (fls. 85-92) para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Santo Ângelo, 18 de setembro de 2018
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 186/2018 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-45.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOSIELE SANTOS DA SILVA-OAB 95610)
RESPONSÁVEL(S) : CLÉDIO BRANDÃO PEREIRA, MARIA DE FÁTIMA DALLA COSTA, ADELMO CORRÊA FONSECA E CLAUDIR DINIZ
GARCIA (ADV(S) JOSIELE SANTOS DA SILVA-OAB 95610)
Visto.
Intimem-se o órgão partidário e os agentes responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art.
34, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 18 de setembro de 2018
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 039/2018
SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DE JUSTIFICATIVAS
Eleições Gerais 2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, em conformidade com o disposto no art. 120, § 3º do
Código Eleitoral, combinado com a Resolução TSE n. 23.554/17, procedeu à substituição dos componentes das Mesas Receptoras de Votos e
de Justificativas que atuarão em 28 de outubro de 2018. Na mesma oportunidade, dá conhecimento de que foram designados os locais onde
serão instaladas as Seções Eleitorais desta Zona, consoante relação anexa:
Município: 88676 - São Francisco de Paula
Local de Votação: 1015 - ESC. EST. DE ENS. FUND. ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LISBOA
Seção: 22
MURIEL CRISTINA DE SA LOPES 092917830469 SECRETÁRIO
Seção: 25
EMERSON TIAGO SOARES SARAIVA 084168200400 SECRETÁRIO
Seção: 35
LUIZA MARQUES PRUCH 113838050400 SECRETÁRIO
Seção: 36
VIVIANA BRITO 081639610493 SECRETÁRIO
Seção: 59
DAYANNA CHAVES SOARES 088531170418 SECRETÁRIO
Seção: 64
ANITA BARROS VANZIN 118704790469 SECRETÁRIO
Seção: 70
RAYANE BATISTA NUNES 110286370450 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1023 - COLÉGIO EXPRESSÃO - COOPESERRA
Seção: 10
ADRIANA GUERRA DIAS GALINNA 088306590434 SECRETÁRIO
Seção: 61
DECIO FRANCISCO RAMOS 081162570400 2º MESÁRIO
DANIELA CABRAL PEREIRA ASMUZ 112001070469 SECRETÁRIO
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Seção: 74
JULIO CESAR REIS DE OLIVEIRA 097668220426 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1040 - COLEGIO ESTADUAL JOSE DE ALENCAR
Seção: 14
ANDREA TEIXEIRA DA SILVA 064774090400 SECRETÁRIO
Seção: 18
SIMONE LUCIANO NEVES 051938090400 SECRETÁRIO
Seção: 62
GEISA SANTOS SOARES 073495150485 SECRETÁRIO
Seção: 99
JÚLIA DA FONSECA BERTUOL 112001110442 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1074 - FÓRUM
Seção: 9
MARIUCHE DA SILVA BORGES 071898500469 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1139 - ESC. EST. DE ENS. FUND. ORESTES LEITE
Seção: 16
VANESSA DOS SANTOS GRAMM 102088500400 SECRETÁRIO
Seção: 28
CASSIANE SILVA DOS SANTOS 095944300434 SECRETÁRIO
Seção: 69
ROSIMERE CONCEIÇÃO VARGAS DE ABREU 051939170477 SECRETÁRIO
Seção: 81
VIVIANE OSOSCKI 079671600485 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1147 - ESC. EST. DE ENS. FUND. MONSENHOR ARMANDO TEIXEIRA
Seção: 20
DAIANE SITA LAUXEN RAMOS 102091500418 SECRETÁRIO
Seção: 26
THAIS DOS SANTOS FIORIO 113838490426 SECRETÁRIO
Seção: 58
VANI BASEI ZANGALLI DOS SANTOS 046349630442 SECRETÁRIO
Seção: 71
MARTA ROSEMERY GUSEN DOS REIS 051940510450 SECRETÁRIO
Seção: 75
RONALDO DE MELO LIÃO 113836770450 SECRETÁRIO
Seção: 100
GUILHERME ISMAEL DE OLIVEIRA 120317390477 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1163 - ESCOLA INFANTIL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Seção: 17
ELÍS DUARTE PEIXOTO 112003700426 SECRETÁRIO
Seção: 41
CAROLINE SILVA 087932090418 SECRETÁRIO
Seção: 60
MARCIA APARECIDA DE SOUZA 071765110450 SECRETÁRIO
Seção: 72
HELEN CASSIANE DOS SANTOS 091126890442 SECRETÁRIO
Seção: 82
JULIA GRAZIELA PIRES DE SOUZA 102092510469 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1180 - SALAO PAROQUIAL - ARATINGA
Seção: 12
TAIS SILVEIRA PIMENTEL 097017820450 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1198 - SALÃO PAROQUIAL - APANHADOR
Seção: 34
WILLIAM RECH 102095160477 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1244 - ESC. EST. DE ENS. FUND. PADRE RITTER
Seção: 3
ALINE SECCO LEIDENS 102091390400 SECRETÁRIO
Seção: 5
JOAO RODRIGO CARDOSO 073496310469 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1279 - SALÃO PAROQUIAL - CAMPESTRE DO TIGRE
Seção: 8
MARILDA DE FATIMA RAMOS DE FREITAS 056213020469 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1287 - SALAO PAROQUIAL - ITAGIBA
Seção: 40
EVERTON DANEI HADLICH DA FONSECA 081807430400 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1309 - ESC. MUN. DE ENS. FUND. MARTIM AFONSO DE SOUZA
Seção: 30
TATIANA PIRES FOGACA 081640000450 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1317 - SALÃO PAROQUIAL - CADEINHA
Seção: 43
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MARISA DE FATIMA DEON LEIDENZ 046530310426 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1325 - SALAO PAROQUIAL - BOA VISTA
Seção: 38
ELISANGELA VANESSA GOULARTE BOES 080423670418 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1333 - SALAO PAROQUIAL - CAPÃO ALTO
Seção: 6
CENIRA DA SILVA FONSECA INACIO 068595700400 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1350 - ESC. EST. DE ENS. FUND. CRISTINO RAMOS
Seção: 39
MAICO SANTOS DA SILVA 090273620418 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1384 - ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU INC. BENTO EGIDIO RODRIGUES
Seção: 44
JUCEMARA CASTILHOS DOS REIS 108967150485 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1430 - ESC. EST. DE ENS. FUND. LAJEADO GRANDE
Seção: 2
EZIANE TEREZINHA PADILHA DOS SANTOS 087522850434 SECRETÁRIO
Seção: 33
DIEGO SGUAISSER RECH 097394060485 SECRETÁRIO
Seção: 63
MARLISA SILVA BORGUETTO 097162490434 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1457 - SALAO PAROQUIAL - LAVA PÉS
Seção: 46
LORECI FREITAS 060229590442 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1481 - ESC. EST. DE ENS. FUND. PROF. SEBASTIÃO AMORETTI
Seção: 13
IVANETE ANDIELE FRANÇA SCHAEDLER 109287510477 SECRETÁRIO
Seção: 23
CLAUDETE MOURA DA CRUZ 071761700450 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1490 - ESCOLA MUNICIPAL 1 GRAU ENG. GASTÃO ENGLERT
Seção: 37
JULIANE PEREIRA KLIPPEL 102872350400 SECRETÁRIO
Seção: 54
JULIANO MULLER LAUXEN 102087180400 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1511 - SALÃO PAROQUIAL - SAMAMBAIA
Seção: 11
ADROALDO BERTUOL PADILHA 073496720434 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1546 - ESC. EST. DE ENS. FUND. OLÍMPIO SOARES PINTO
Seção: 24
REJANE TEIXEIRA DUTRA 046405980442 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1554 - SALÃO PAROQUIAL - VÁRZEA DO CEDRO
Seção: 29
LUISA DUTRA DOS REIS 113839740400 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1570 - ESC. EST. DE ENS. FUND. JOSÉ SILVA E LIMA
Seção: 7
DEIZE CRISTINA DE QUADROS CAMARGO 064300290434 2º MESÁRIO
Local de Votação: 1597 - ESC. MUN. ENS. FUND. PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Seção: 47
JULIANA DOS REIS PADIA 112001550469 SECRETÁRIO
Seção: 77
SUIANE VIEIRA FAISTAUER 108968800442 SECRETÁRIO
Seção: 79
ANA PAULA ROSA 096869200485 SECRETÁRIO
Seção: 86
ROBSON DA SILVA OLIVEIRA 102095480450 SECRETÁRIO
Seção: 97
DANUBIA ARAUJO 091707360469 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1619 - ESC. MUN. DE ENS. FUND. ENG. JOAO MAGALHAES FILHO
Seção: 31
ROZELI TEREZINHA BRAZ DOS SANTOS 045569820477 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1627 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS
Seção: 27
ANDREIA APARECIDA MELO DIAS 067509030477 SECRETÁRIO
Seção: 73
PATRICIA LOPES PRUCH 081639370469 SECRETÁRIO
Seção: 80
MARIA CAROLINA PEIXOTO PIRES 107561420450 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1651 - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - CAED SFP
Seção: 19
MARISA NUNES LIMA 036278700400 SECRETÁRIO
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Local de Votação: 1660 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
Seção: 21
ZADIR NEILA VASEM KLEIN 046373830477 2º MESÁRIO
CAMILA TIZATO BERTUOL 115881850493 SECRETÁRIO
INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, os nomeados ficam intimados a comparecer nos locais indicados, às 7 horas do dia para constituírem as respectivas
Mesas Receptoras de Votos. 28 de outubro de 2018.
IMPEDIMENTOS
1) Não poderão ser nomeados para compor as mesas receptoras de votos (Código Eleitoral, art. 120, § 1º, incisos I a IV, Lei nº 9.504/97):
I. os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;
II. os membros de diretórios de partido político, desde que exerçam função executiva;
III. as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo;
IV. os que pertencerem ao serviço eleitoral;
V. os eleitores menores de dezoito anos.
2) Na mesa receptora de votos, é vedada a participação de parentes em qualquer grau e de servidores da mesma repartição pública ou
empresa privada, se trabalharem no mesmo recinto (Lei nº 9.504/97).
Os motivos que tiver o(a) nomeado(a) para recusar a indicação ficarão à livre apreciação deste Juízo e somente poderão ser alegados até 05
(cinco) dias a contar do recebimento da convocação, sendo que, por questão de saúde, dependerão de prévio exame procedido pelo serviço
médico do Tribunal Regional Eleitoral ou, inexistindo este serviço oficial no município, poderá ser aceito atestado passado por médico
particular, a critério deste(a) Juiz(a) Eleitoral.
IMPUGNAÇÃO
1) Da nomeação dos componentes da Mesa Receptora de Votos, poderá qualquer partido reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da publicação deste edital (Lei 9.504/97, art. 63).
PENALIDADES
1) Os nomeados que não declararem a existência dos impedimentos referidos nos incisos I a IV do item 1 estarão sujeitos à pena de detenção
de até 06 (seis) meses ou pagamento de multa (Código Eleitoral, art. 120, § 5º e art. 310).
2) O nomeado que não comparecer ao local designado para a instalação de Mesa Receptora de Votos, indicado neste Edital e no documento
de nomeação, sem justa causa, apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após a realização do pleito ao qual faltou, incorrerá em multa
prevista pelas normas vigentes, que poderá ser cobrada através do executivo fiscal (Código Eleitoral, art. 124), independente de
responsabilização por meio de processo criminal eleitoral.
3) Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será suspensão de até quinze dias (Código Eleitoral, art. 124, § 2º).
4) As penas serão aplicadas em dobro, se a Mesa Receptora de Votos deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124, §
3º).
5) Os mesários que recusarem ou abandonarem o serviço eleitoral, sem justa causa, incorrerão à pena de detenção de até 02 (dois) meses, ou
pagamento de 90 a 120 dias-multa (Código Eleitoral, art. 344).
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente
Edital, na Capital, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e, nos demais municípios, afixado no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de São Francisco de Paula em 10 de outubro de 2018. Eu, DEISE CECCONELLO, Chefe de Cartório da 48ª
Zona Eleitoral, subscrevi.
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz(a) Eleitoral da 48ª Zona.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 205/2018 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-60.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : MDB SÃO FRANCISCO DE PAULA, NÁDIA DORLEANE L. DA S. MORAES, RAFAEL VIEIRA CASTELLO COSTA, MAURÍCIO
SILVA BORGES E FLÁVIO JAIR ALBRECHT (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e seus 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, nos termos do art. 38 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
D. L.
São Francisco de Paula, 10 de outubro de 2018
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 206/2018 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-98.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSC SÃO FRANCISCO DE PAULA, JOSÉ LUIS FERREIRA DE SOUZA E ILKA MACH KOHLRAUSH (ADV(S) DANIELE
SANDRI SOLIGO-OAB 72181)
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Trata-se de prestação de contas partidária relativa a arrecadação e aplicação de recursos financeiros do exercício 2017 apresentada pelo
Partido Social Cristão – PSC de São Francisco de Paula, em cumprimento ao previsto na Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE
23.464/15 e Resolução TSE 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada no dia 30/04/2018, seguindo o prazo previsto em lei.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 02/18 (fl. 25) dando publicidade às contas apresentadas, o
prazo transcorreu sem impugnação.
Realizado o Exame Preliminar, foi constatada inconformidade na apresentação da documentação obrigatória (fl. 57-58). Devidamente intimado,
o partido apresentou manifestação e juntou documentos.
Após, emitido o Exame da Prestação de contas fls. 80-83) pela Unidade Técnica, decorreu o prazo legal sem manifestação.
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou Parecer Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 90-92). Com vista dos autos, o
Ministério Público Eleitoral, em parecer, seguiu pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 95-96).
Intimados a apresentarem defesa e alegações finais, o Partido e seus Responsáveis permaneceram inertes.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido Social Cristão – PSC de São
Francisco de Paula.
As contas foram apresentadas tempestivamente, atendendo ao disposto no artigo 32 da Lei 9.096/95.
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.
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar irregularidades. Estas são práticas de atos
que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e contabilidade dos partidos políticos e
das campanhas eleitorais.
Por outro lado, constatou-se uma impropriedade pela não apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal da escrituração
contábil digital. Impropriedades são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e outras que não tenham potencial para
conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis, no termos do art.
36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
De outra banda, da análise dos extratos bancários, observa-se que os recursos foram aplicados de forma regular. Assim, a não apresentação
do comprovante de remessa à Receita Federal da escrituração contábil digital trata-se de mera impropriedade que não prejudicou a análise
das contas como um todo, sendo que tal omissão não é suficiente para conduzir ao julgamento pela não prestação ou pela desaprovação,
porém merecedora de ressalva.
Isto posto, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as contas
apresentadas não possuem irregularidades, e considerando as impropriedades indicadas, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas
anuais do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do Município de São Francisco de Paula/RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos
termos da Resolução TSE nº 23.464/2015, art. 46, inciso II, devendo o partido sanar a impropriedade para os exercícios subsequentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
São Francisco de Paula, 10 de outubro de 2018
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 207/2018 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-39.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PDT SÃO FRANCISCO DE PAULA, ARQUIMEDES DA SILVA DE AGUIAR, ORLANDO CASTELO BRANCO NETO E
CRISTIANE AUGUSTA PREVEDELLO (ADV(S) ANTÔNIO LUÍS QUINTELLA VANZIN-OAB 59320)
Trata-se de prestação de contas partidária relativa a arrecadação e aplicação de recursos financeiros do exercício 2017 apresentada pelo
Partido Democrático Trabalhista – PDT de São Francisco de Paula, em cumprimento ao previsto na Lei 9.096/95, regulamentada pela
Resolução TSE 23.464/15 e Resolução TSE 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada no dia 27/04/2018, seguindo o prazo previsto em lei.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 02/18 (fl. 26) dando publicidade às contas apresentadas, o
prazo transcorreu sem impugnação.
Realizado o Exame Preliminar, foi constatada inconformidade na apresentação da documentação obrigatória (fl. 55-56). Devidamente intimado,
o partido apresentou manifestação e juntou documentos.
Após, emitido o Exame da Prestação de contas (fls. 77-81) pela Unidade Técnica, decorreu o prazo legal sem manifestação.
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou Parecer Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 88-89). Com vista dos autos, o
Ministério Público Eleitoral, em parecer, seguiu pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 92).
Intimados a apresentarem defesa e alegações finais, o Partido e seus Responsáveis permaneceram inertes.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de
São Francisco de Paula.
As contas foram apresentadas tempestivamente, atendendo ao disposto no artigo 32 da Lei 9.096/95.
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,
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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.
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar irregularidades. Estas são práticas de atos
que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e contabilidade dos partidos políticos e
das campanhas eleitorais.
Por outro lado, constatou-se uma impropriedade pela não apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal da escrituração
contábil digital. Impropriedades são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e outras que não tenham potencial para
conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis, no termos do art.
36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
De outra banda, da análise dos extratos bancários, observa-se que os recursos foram aplicados de forma regular. Assim, a não apresentação
do comprovante de remessa à Receita Federal da escrituração contábil digital trata-se de mera impropriedade que não prejudicou a análise
das contas como um todo, sendo que tal omissão não é suficiente para conduzir ao julgamento pela não prestação ou pela desaprovação,
porém merecedora de ressalva.
Isto posto, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as contas
apresentadas não possuem irregularidades, e considerando as impropriedades indicadas, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas
anuais do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do Município de São Francisco de Paula/RS, relativas ao exercício financeiro de
2017, nos termos da Resolução TSE nº 23.464/2015, art. 46, inciso II, devendo o partido sanar a impropriedade para os exercícios
subsequentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
São Francisco de Paula, 10 de outubro de 2018
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 219/2018 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 55-39.2016.6.21.0052
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUÍZA ELEITORAL: GABRIELA DANTAS BOBSIN
INTERESSADO(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
Vistos.
Trata-se de inquérito policial instaurado pela Delegacia da Polícia Civil do município de Dezesseis de Novembro visando à apuração da
suposta prática de crimes eleitorais.
Considerando o relatório das fls. 716/800, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para as providências cabíveis.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 09 de outubro de 2018
GABRIELA DANTAS BOBSIN
Juíza Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 220/2018 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 84-21.2018.6.21.0052
REPRESENTAÇÃO - Eleições - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUÍZA ELEITORAL: GABRIELA DANTAS BOBSIN
REQUERENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA (ADV(S)
CHARLES LEONEL BAKALARCZYK-OAB 56207 E MAITÊ ALEXANDRA BAKALARCZYK CORRÊA-OAB 104229)
Vistos.
Considerando a defesa juntada às fls. 43/48, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 09 de outubro de 2018
GABRIELA DANTAS BOBSIN
Juíza Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 221/2018 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-53.2017.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Rolador
JUÍZA ELEITORAL: GABRIELA DANTAS BOBSIN
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP - ROLADOR (ADV(S) ANDRESSA SIMMI CAVALHEIRO-OAB 96120)
RESPONSÁVEL(S) : ADÃO ADAIR FEIJO AQUINO E ISAIAS VECCHIETTI
Vistos.
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I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Partido Progressista de Rolador/RS.
O órgão definitivo do partido esteve ativo de 24/05/2015 até 31/05/2017, conforme certidão de composição (fl. 05).
A agremiação protocolou a prestação de contas fora do prazo legal, conforme determina a lei 9.096/95, art. 32 e a Resolução TSE 23.546/17,
art. 28, I.
Foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) edital n. 01/2018 dando publicidade ao Balanço
Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, no dia 22/01/2018, decorrendo o prazo sem impugnação (fl.51).
Elaborado relatório de exame apontando divergências nas movimentações bancárias (fl.53), abriu-se prazo para manifestação, decorrendo in
albis.
Baseado na informação do examinador de contas (fl.57), o representante ministerial solicitou a quebra do sigilo bancário do prestador de
contas (fl.61).
Decretada a quebra do sigilo bancário (fl.63), a unidade cartorária e o Ministério Público Eleitoral elaboraram pareceres pela desaprovação das
contas (fls.69/70/72).
O órgão partidário juntou defesa pugnando pela regularidade das contas, acostando documentos (fls.78-81).
Os autos foram novamente para o examinador de contas para que se manifestasse quanto à documentação juntada, opinando pela
desaprovação (fls.88-89).
Apresentadas as alegações finais, o Ministério Público Eleitoral reiterou sua manifestação pela desaprovação (fl.91), sendo que a agremiação
postulou pela aprovação, juntando nova relação de documentos (fls.98-122).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referentes ao exercício financeiro de 2016, do Partido Progressista do município de
Rolador.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo o mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação, no dia 05/05/2017, sendo que o prazo final para a
apresentação das contas referentes ao exercício de 2016, era dia 1º/05/2017, conforme a Lei 9096/95, art. 32 e a Resolução TSE 23.546/17,
art. 28,I. Porém, considerando que se trata de um mero erro formal, o qual foi sanável em tempo e ainda possível o exame da movimentação
financeira, não se pode configurar como contas não prestadas, nos termos do art. 46, §3º, da referida resolução.
Em diligências realizadas pelo examinador de contas (fls.47/66/67), foram localizados recursos recebidos de fonte vedada, oriundos da
Câmara de Vereadores do Município do Rolador, no valor de R$ 3.532,98, e recursos sem identificação da origem, no montante de R$ 321,18,
conforme extratos bancários (fls.67/68), expostos na manifestação da unidade técnica (fls.88-89).
Apesar das diversas oportunidades de manifestação o órgão partidário deixou para apresentar documentos contundentes junto com as
alegações finais (fls.98-122). Em que pese o momento inoportuno da apresentação, os comprovantes possuem elevado grau probatório, se
mostrando peça fundamental para a solução do feito, motivo pelo qual não determino seu desentranhamento, nos termos do art. 35, § 8º, da
Res. 23.546/2017 e Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 11.
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
§ 1º. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades
encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos. (Parágrafo renumerado pela Lei nº 9.693, de 1998)
§ 2o A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o
registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis
partidários. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3o A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, e o
pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, desde que a prestação de contas seja
julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até cinco anos de sua apresentação. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 4o Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários caberá recurso para os Tribunais
Regionais Eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual deverá ser recebido com efeito suspensivo. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o As prestações de contas desaprovadas pelos Tribunais Regionais e pelo Tribunal Superior poderão ser revistas para fins de aplicação
proporcional da sanção aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos da prestação de contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 7o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 8o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 9o O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre
do ano em que se realizarem as eleições. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 10. Os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem,
quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro
documento para esse fim. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para
sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 12. Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 13. A responsabilização pessoal civil e criminal dos dirigentes partidários decorrente da desaprovação das contas partidárias e de atos ilícitos
atribuídos ao partido político somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável resultante de conduta dolosa que importe
enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 14. O instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política não será atingido pela sanção aplicada ao partido político em
caso de desaprovação de suas contas, exceto se tiver diretamente dado causa à reprovação. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
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Analisando os relatórios de despesas extra orçamentária (fls.100-111), verifica-se de fato que os recursos foram oriundos da Câmara Municipal
do Rolador, porém existe autorização dos Vereadores, Cilas Bueno Lino, Loiara Ramos dos Santos e Isaias Vechietti (fls.104/105/106) para
que seja descontada mensalmente a quota de 5% de seus subsídios ao Partido Progressista, restando comprovada a origem e regularidade da
quantia de R$ 3.532,98, apontado no parecer do examinador de contas, como fonte vedada (fls.88-89).
Frisa-se que, recentemente o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul alterou seu entendimento, por ocasião do julgamento do RE 1393.2017.6.21.0168, em 06/12/2017, da Relatoria do Des. Federal João Batista Pinto Silveira, para concluir que os agentes políticos, dentre os
quais se inserem os detentores de mandato eletivo, não são alcançados pela vedação do art. 31, II, da Lei n. 9.096/95. Considerar tais
doadores como autoridade pública significa atribuir interpretação ampliativa de uma norma restritiva de direitos, o que não se coaduna com a
ordem constitucional. No caso, a agremiação partidária recebeu contribuições de detentores de mandato eletivo de vereador. Doação
considerada lícita.
Por elucidativo, transcrevo a ementa do referido julgado:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
REALIZADA POR DETENTOR DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. NÃO
CARACTERIZADA FONTE VEDADA. LICITUDE DA DOAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. PROVIMENTO .
Configuram recursos de fontes vedadas as doações a partidos políticos advindas de autoridades públicas, vale dizer, aqueles que exercem
cargos de chefia ou direção na administração pública, direta ou indireta. Definição expressa no texto do art. 12 da Resolução TSE n.
23.464/15. No caso, a agremiação partidária recebeu recursos de detentor de mandato eletivo de vereador. O texto normativo não contempla
os agentes políticos. Impossibilidade de se dar interpretação ampliativa à norma que traz uma restrição de direitos. O detentor de mandato
eletivo não é titular de cargo nomeado em razão de vinculações partidárias, ao contrário, exerce "munus" público, eleito pelo povo. As doações
realizadas por essa espécie de agente não possuem a potencialidade de afetar o equilíbrio entre as siglas partidárias. Caracterizada, assim, a
licitude da doação efetuada pelo vereador. Fonte vedada não caracterizada. Reforma da sentença para aprovar as contas. Provimento
(Recurso Eleitoral 13-93.2017.6.21.0168, Relator Des. João Batista Pinto Silveira, em 06/12/2017).
Assim, devem ser desconsideradas do conceito de fontes vedadas as receitas provenientes de detentores de mandato eletivo. Quanto às
demais falhas apontadas como recursos de origem não identificada no montante de R$ 321,18, possível concluir uma sistemática da
contribuição em mensalidades dessa quantia durante todo o exercício financeiro de 2016, conforme extrato (fl.67), evidenciando um caráter
programático e periódico, aliado à boa fé pelos documentos acostados, permitindo aferir que os doadores são aqueles elencados no
Demonstrativo de Doações de Financeiras Recebidas (fl.17). A omissão dos doadores do depósito realizado no dia 01/04/2016 denota-se
impropriedade de natureza formal, justificado em tempo, permitindo a regular análise financeira das contas, mantendo-se o juízo da ressalva
para futura adequação de novos procedimentos.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido Progressista, de Rolador, referente ao exercício financeiro de 2016, aprovadas com
ressalvas, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se.
Após, arquive-se com baixa.
São Luiz Gonzaga, 10 de outubro de 2018
GABRIELA DANTAS BOBSIN
Juíza Eleitoral da 052ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 221/2018 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-32.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
INTERESSADO(S) : JAIR RODRIGUES DA SILVA E FATIMA REGINA DA SILVA (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOSÉ VANDERLEI BOTH-OAB 28441)
Trata-se de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores – PT, no Município de Rolante/RS, protocolizado em 29/04/2016, referente ao
exercício financeiro de 2015.
Formalidade iniciais cumpridas.
Sem impugnação.
Exame preliminar realizado às fls. 22 e 23.
Prazo para manifestação acerca do parecer preliminar transcorreu in albis.
O cartório eleitoral emitiu relatório conclusivo pela desaprovação das contas, em razão da não apresentação de documentos essenciais,
máxime considerando ausência de extratos bancários.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório. Decido.
Compete aos partidos políticos a prestação de contas anual à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 17, inciso III, da Constituição Federal. A
norma visa o conhecimento da origem das receitas partidárias, bem como a destinação de suas despesas.
Nesse sentido, o art. 32 da Lei Orgânica dos Partidos Político estabelece o dever de enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, até o dia 30 de
abril do ano seguinte, o balanço contábil do exercício findo.
Foram contatadas diversas falhas e omissões de documentos indispensáveis. Entre as impropriedades, destacam-se a ausência de extratos e
a não indicação dos bens estimáveis em dinheiro.
Nesse sentido, a compreensão da escrituração contábil do partido restou comprometida, vez que não foi possível aferir as origens financeiras e
o destino dos recursos partidários. Ademais, obrigações que independem da movimentação financeira no período. A falha é de natureza grave,
pois os extratos correlatos não foram disponibilizados. Nesse sentido:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Resolução TSE n. 23.432/14. Exercício financeiro de 2015. A abertura de conta bancária é
obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza grave que impede a apresentação de
extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação dada aos recursos financeiros, bem como
para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a comprometer, modo substancial, a fiscalização
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exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/2015, que deram nova redação ao art. 37 da Lei n. 9.096/95,
suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm aplicação retroativa aos fatos ocorridos antes da sua
vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Provimento parcial. (RE 27-43.2015.6.21.0008)Ainda, analisando os documentos juntados, nota-se que o partido não registrou nenhuma
movimentação financeira, tampouco esclareceu os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, obrigação necessária, inserta
no parágrafo 3° do art.06 da Res. TSE nº 23.432/14, in verbis:
Art. 13. [omissis]
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem
movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção
e funcionamento.
As falhas constatadas comprometem a confiabilidade e transparência das contas, razão por que devem ser jugadas desaprovadas, com
fundamento no art. 45, inciso IV, "b", da Res. TSE nº 23.432/14.
Com efeito, as cotas do fundo partidário devem ser suspensas pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão. Não se desconhece
a alteração legislativa implementada pela Lei 13.165/2015, que suprimiu do art. 37 da Lei 9.096/1995, a sanção de suspensão de novas cotas
do Fundo Partidário, por ocasião da desaprovação das contas do partido. Transcrevo a nova redação:
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
A reforma trouxe, ainda, o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, com o seguinte teor:
Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Cuida-se de questão intertemporal relativa a aplicação retroativa das alterações mencionadas aos processos em curso.
É cediço que o direito brasileiro consagra o princípio da irretroatividade da lei, salvo expressa disposição em contrário estabelecida na lei nova,
o que não ocorreu na hipótese em apreço. Tenho, dessa forma, que não se pode aplicar a novel legislação aos autos.
No ponto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, examinando a matéria, sedimentou o entendimento pela não aplicação retroativa,
senão vejamos:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. A abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação
financeira no período. Falha de natureza grave que impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para
demonstrar a origem e a destinação dada aos recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação
financeira. Irregularidade insuperável, a comprometer, modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações
introduzidas pela Lei n. 13.165/15, que deram nova redação ao art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas
do Fundo Partidário, não têm aplicação retroativa aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento, de ofício, do quantum de
suspensão das cotas, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Provimento negado. (Grifei) (RE n. 3180.2015.6.21.0008.)
Pelo exposto, considerando as irregularidades apontadas, julgo as contas do Partido dos Trabalhadores – PT, no Município de Rolante/RS,
DESAPROVADAS e, como consequência, aplico art. 45, inciso IV, "b", da Res. TSE nº 23.432/14 e determino a SUSPENSÃO das cotas do
fundo partidário, pelo prazo de um ano a partir da publicação desta decisão.
Oficiem-se aos diretórios nacional e regional do partido para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório/comissão
provisória municipal pelo prazo de um ano.
Publique-se.
Registre-se.
Intime(m)-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.
Taquara, 04 de outubro de 2018
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 222/2018 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-79.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
INTERESSADO(S) : ELÁRIO DA SILVA E ELÁRIO CARLOS JAHN (ADV(S) IONARA RMPEL DUTRA-OAB 55062)
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) IONARA RUMPEL DUTRA-OAB 55062)
Trata-se de prestação de contas do Partido do Movimento Democratico Brasileiro – PMDB, no Município de Parobé/RS, protocolizado em
30/06/2015, referente ao exercício financeiro de 2014.
Formalidade iniciais cumpridas.
Sem impugnação.
Exame preliminar realizado às fls. 31 e 32.
Prazo para manifestação acerca do parecer preliminar transcorreu in albis.
O cartório eleitoral emitiu relatório conclusivo pela desaprovação das contas, em razão da não apresentação de documentos essenciais.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório. Decido.
Compete aos partidos políticos a prestação de contas anual à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 17, inciso III, da Constituição Federal. A
norma visa o conhecimento da origem das receitas partidárias, bem como a destinação de suas despesas.
Nesse sentido, o art. 32 da Lei Orgânica dos Partidos Político estabelece o dever de enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, até o dia 30 de
abril do ano seguinte, o balanço contábil do exercício findo.
O partido em questão prestou contas em 30/06/2015; fora do prazo, portanto.
Foram contatadas diversas falhas e omissões de documentos indispensáveis. Entre as impropriedades, destacam-se a não prestação de
contas referente ao ano de 2013, ausência de extratos e a não indicação dos bens estimáveis em dinheiro.
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Nesse sentido, a compreensão da escrituração contábil do partido restou comprometida, vez que não foi possível aferir as origens financeiras e
o destino dos recursos partidários. Ademais, não foi aberta conta bancária, obrigação que independe da movimentação financeira no período.
A falha é de natureza grave, pois os extratos correlatos não foram disponibilizados. Nesse sentido:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. A
abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza grave que
impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação dada aos
recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a comprometer,
modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/2015, que deram nova redação ao
art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm aplicação retroativa aos fatos
ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (RE 27-43.2015.6.21.0008)Ainda, analisando os documentos juntados, nota-se que o
partido não registrou nenhuma movimentação financeira, tampouco esclareceu os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em
doação, obrigação necessária, inserta no parágrafo único do art. 13 da Res. TSE nº 21.841/2004, in verbis:
Art. 13. [omissis]
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem
movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção
e funcionamento.
As falhas constatadas comprometem a confiabilidade e transparência das contas, razão por que devem ser jugadas desaprovadas, com
fundamento no art. 27, inciso III da Res. TSE nº 21.841/2004.
Com efeito, as cotas do fundo partidário devem ser suspensas pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão (art. 28, inciso IV da
Res. 21.841/2004). Não se desconhece a alteração legislativa implementada pela Lei 13.165/2015, que suprimiu do art. 37 da Lei 9.096/1995,
a sanção de suspensão de novas cotas do Fundo Partidário, por ocasião da desaprovação das contas do partido. Transcrevo a nova redação:
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
A reforma trouxe, ainda, o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, com o seguinte teor:
Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Cuida-se de questão intertemporal relativa a aplicação retroativa das alterações mencionadas aos processos em curso.
É cediço que o direito brasileiro consagra o princípio da irretroatividade da lei, salvo expressa disposição em contrário estabelecida na lei nova,
o que não ocorreu na hipótese em apreço. Tenho, dessa forma, que não se pode aplicar a novel legislação aos autos.
No ponto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, examinando a matéria, sedimentou o entendimento pela não aplicação retroativa,
senão vejamos:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. A
abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza grave que
impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação dada aos
recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a comprometer,
modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei n. 13.165/15, que deram nova redação ao
art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm aplicação retroativa aos fatos
ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento, de ofício, do quantum de suspensão das cotas, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Provimento negado. (Grifei) (RE n. 31-80.2015.6.21.0008.)
Ademais, destaca-se o disposto no art. 65, § 3º, da Res. TSE nº 23.464/2015, que determinou a aplicação da Res. 21.841/2004 às
irregularidades e às impropriedades encontradas nas contas relativas aos exercícios anteriores a 2015.
Pelo exposto, considerando as irregularidades apontadas, julgo as contas do Partido do Movimento Democratico Brasileiro – PMDB, no
Município de Parobé/RS, DESAPROVADAS e, como consequência, aplico o disposto no art. 28, IV da Res. TSE nº 21.841/2004 e determino a
SUSPENSÃO das cotas do fundo partidário, pelo prazo de um ano a partir da publicação desta decisão.
Oficiem-se aos diretórios nacional e regional do partido para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório/comissão
provisória municipal pelo prazo de um ano.
Publique-se.
Registre-se.
Intime(m)-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.
Taquara, 04 de outubro de 2018
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2018 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 612-35.2012.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2012 - CONTAS - ELEIÇÕES - 1º TURNO - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
CANDIDATO(S) : DINORÁ MARTINA FIORAVANSO (ADV(S) ANDRÉIA ZONTA-OAB 69568 E KÁDIA COLET BARRO-OAB 63071)
MUNICÍPIO(S) : MARAU/RS
Vistos.
Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito no valor de R$1.114,21 (um mil, cento e quatorze
reais e vinte e um centavos), ficando ciente de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo citado, o débito será acrescido de multa de
10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento).
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Ainda, cientifique-se a parte que, no caso de parcelamento do débito, o valor de cada parcela mensal deve ser acrescido de juros equivalentes
à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão
até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art.
406 da Lei nº 10.406/2002 e art. 13 da Lei nº 10.522/2002). A referida atualização deverá ser realizada em cada uma das prestações
subsequentes.
D.L.
Marau, 09 de outubro de 2018
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2018 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-84.2018.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ELISANDRA BISSANI-OAB 89.444)
RESPONSÁVEL(S) : JHONI GREISO ORSATO, JUNIOR LONGO, EDIVALDO LORINI E ADRIANA BOSCARDIN TRÉMEA (ADV(S)
ELISANDRA BISSANI-OAB 89.444)
Vistos.
Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017 e do art. 755 do CNJE, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
D.L.
Marau, 09 de outubro de 2018
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
PARECER CONCLUSIVO
Nos termos do art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/2017, submete-se à apreciação superior o parecer conclusivo dos exames efetuados sobre
a prestação de contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Vila Maria/RS, abrangendo o exercício de 20171. Efetuado
o Exame da Prestação de Contas (fls. 87/89), o partido não se manifestou quanto ao seu teor. Assim sendo, segue o Parecer Conclusivo nos
seguintes termos:
I – DO VALOR TOTAL DAS RECEITAS E GASTOS DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO E INDICAÇÃO DO MONTANTE PROVENIENTE DO FUNDO
PARTIDÁRIO
A receita financeira total arrecadada foi de R$ 2.160,00, oriunda de recursos de origem não identificada. A agremiação não recebeu repasses
do Fundo Partidário no exercício em exame. Os gastos totalizaram R$ 4.299,80 realizados com recursos de Outra Natureza e recursos
remanescentes do exercício anterior. Destaca-se que os recursos financeiros declarados transitaram integralmente por conta bancária.
II – DA IDENTIFICAÇÃO DAS IMPROPRIEDADES VERIFICADAS, COM A INDICAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES CABÍVEIS
Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, não se observou a existência de
impropriedades que comprometam a consistência da prestação de contas.
III – DA IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES
Mantém-se as falhas apontadas no Exame da Prestação de Contas (fls. 87/89) que comprometem a regularidade das contas, a saber: Receitas
sem identificação no extrato bancário: com base nos extratos bancários foram observados recursos financeiros de origem não identificada na
conta-corrente 06.000823.0-8, agência 574 – Banco Banrisul no montante de R$ 2.160,00.
Data

Movimentação Bancária

Valor

27/01/2017

CRÉDITO TR. CONTAS – BJW

100,00

01/02/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

24/02/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

100,00

01/03/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

30/03/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

100,00

31/03/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

100,00

28/04/2017
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CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

30/05/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

100,00

01/06/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

100,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

28/07/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

100,00

01/08/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

30/08/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

100,00

01/09/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

30/10/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

100,00

01/11/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

30/06/2017

29/09/2017

01/12/2017

29/12/2017

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

100,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

100,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

10,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

20,00

CRÉDITO TR. CONTAS - BJW

30,00

Assim sendo, os apontamentos configuram-se como recursos de origem não identificada. CONCLUSÃO O item III trata de recursos
considerados de origem não identificada, no montante de R$ 2.160,00, os quais representam 100% do total de recursos financeiros recebidos,
por meio de operações bancárias que contrariam o disposto nos arts. 5º e 7º da Resolução TSE n. 23.464/2015, estando, assim, o partido
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sujeito às sanções do artigo 472 e à devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) na
forma do 493 da Resolução TSE n. 23.464/2015. Desta forma, com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela
desaprovação das contas, com base no inciso III, alínea “a”, do art. 46 da Resolução TSE n. 23.464/20154.
À consideração superior.
Marau, 02 de outubro de 2018. RODRIGO FERNANDO GERARDI, Técnico Judiciário da 062ª Zona Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2018 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-63.2018.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
RESPONSÁVEL(S) : VAGNER RENAN RIBEIRO DO PRADO, SANDRO JOSÉ TUNINI, MARCIA DIAS DO PRADO E CARINE CEGERZA
(ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
Vistos.
Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017 e do art. 755 do CNJE, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
D.L.
Marau, 09 de outubro de 2018
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
PARECER CONCLUSIVO
Nos termos do art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/2017, submete-se à apreciação superior o parecer conclusivo dos exames efetuados sobre
a prestação de contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, abrangendo o exercício de 20171. Efetuado o exame
preliminar (fl. 65), verificou-se a necessidade de apresentação de documentação complementar e a agremiação manifestou-se juntando os
documentos das fls. 68/69. Efetuado o Exame da Prestação de Contas (fls. 70/71), o partido manifestou-se às fls. 75/76. Assim sendo, segue o
Parecer Conclusivo nos seguintes termos:
DO VALOR TOTAL DAS RECEITAS E GASTOS DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO E INDICAÇÃO DO MONTANTE PROVENIENTE DO FUNDO
PARTIDÁRIO
A receita financeira total arrecadada foi de R$ 240,00, oriunda de recursos de contribuições. A agremiação não recebeu repasses do Fundo
Partidário no exercício em exame. Os gastos totalizaram R$ 84,75, realizados com recursos arrecadados durante o exercício. Destaca-se que
os recursos financeiros declarados transitaram integralmente por conta bancária. DA IDENTIFICAÇÃO DAS IMPROPRIEDADES
VERIFICADAS, COM A INDICAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES CABÍVEIS
Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observou-se a existência de impropriedade
referente ao item I do Relatório do Exame da Prestação de Contas, que não compromete a consistência da prestação de contas:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
DA IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES
Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, não se observou a existência de
irregularidade que comprometa a consistência da prestação de contas.
CONCLUSÃO Assim, com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas com ressalva, com base no
inciso II, do art. 46 da Resolução TSE n. 23.464/20152. À consideração superior.
Marau, 01 de outubro de 2018. RODRIGO FERNANDO GERARDI, Técnico Judiciário da 62ª Zona Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2018 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-40.2018.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
RESPONSÁVEL(S) : KENIA CENCI, JOSIELI LAZZAROTTO, EVANDRO JOSÉ GIASSON E GILBERTO BENIN (ADV(S) ROBERTO
MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
Vistos.
Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017 e do art. 755 do CNJE, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
D.L.
Marau, 09 de outubro de 2018
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
PARECER CONCLUSIVO
Nos termos do art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/2017, submete-se à apreciação superior o parecer conclusivo dos exames efetuados sobre
a prestação de contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Marau/RS, abrangendo o exercício de 20171. Efetuado o
exame preliminar (fl. 75), verificou-se a necessidade de apresentação de documentação complementar e a agremiação manifestou-se juntando
os documentos das fls. 78/79. Efetuado o Exame da Prestação de Contas (fls. 80/81), o partido manifestou-se às fls. 84/107. Assim sendo,
segue o Parecer Conclusivo nos seguintes termos:
DO VALOR TOTAL DAS RECEITAS E GASTOS DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO E INDICAÇÃO DO MONTANTE PROVENIENTE DO FUNDO
PARTIDÁRIO
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A receita financeira total arrecadada foi de R$ 1.526,14, oriunda de recursos de contribuição de filiados, juros/rendas e repasses do partido. A
agremiação não recebeu valores do Fundo Partidário no exercício em exame. Os gastos totalizaram R$ 1.225,13, realizados com recursos do
exercício. Destaca-se que os recursos financeiros declarados transitaram integralmente por conta bancária.
DA IDENTIFICAÇÃO DAS IMPROPRIEDADES VERIFICADAS, COM A INDICAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES CABÍVEIS
Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observou-se a existência de impropriedade
referente ao item I do Relatório do Exame da Prestação de Contas, que não compromete a consistência da prestação de contas: 1.
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15)
DA IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES
Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, não se observou a existência de
irregularidade que comprometa a consistência da prestação de contas.
CONCLUSÃO Assim, com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas com ressalva, com base no
inciso II, do art. 46 da Resolução TSE n. 23.464/20152. À consideração superior.
Marau, 02 de outubro de 2018. RODRIGO FERNANDO GERARDI Técnico Judiciário da 62ª Zona Eleitoral.

63ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2018 - 63 ZE/RS
Processo Classe RP nº: 27-67.2018.6.21.0063
Juíza Eleitoral: Uda Roberta Doederlein Schwartz
Representante: COLIGAÇÃO BOM JESUS NO RUMO DO DESENVOLVIMENTO
Advogado: Ane Caroline Varela Silveira, OAB/RS 110.718.
Representado: COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS MAIS
Advogado: Michele Soares de Castilhos, OAB/RS 99.545.
Intime-se o representado para apresentação de alegações finais no prazo de 2 dias.
Dil.
Bom Jesus, 11 de outubro de 2018.
Uda Roberta Doederlein Schwartz,
Juíza Eleitoral da 063 ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2018 - 63 ZE/RS
Processo Classe RP nº: 26-82.2018.6.21.0063
Juíza Eleitoral: Uda Roberta Doederlein Schwartz
Representante: COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS MAIS
Advogado: Michele Soares de Castilhos, OAB/RS 99.545.
Representado: RAFAEL OLIVEIRA SILVEIRA
Advogado: Moisés Ferreira Júnior, OAB/RS 68.913.
Intime-se o representado para apresentação de alegações finais no prazo de 2 dias.
Dil.
Bom Jesus, 11 de outubro de 2018.
Uda Roberta Doederlein Schwartz,
Juíza Eleitoral da 063 ZE.

70ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 53/2018 - 70 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-38.2018.6.21.0070
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - INTEMPESTIVAS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Getúlio Vargas
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) RUBENS SLAVIERO-OAB 75490B)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO SLAVIERO, FLÁVIO JORGE DALLA COSTA, VLADEMIR DALASTRA E DARLEI ROBERTO GALLINA
(ADV(S) RUBENS SLAVIERO-OAB 75490B)
Vistos:
Considerando o Relatório Conclusivo que apontou irregularidades e opinou pela desaprovação das contas apresentadas, bem como, o que
determina o art. 37 e 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017, determino:
1 – Vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer, para fins do artigo 37 da Res. TSE n.23.546/17;
2 – Retornando os autos, intimem-se o partido e seus responsáveis, para, querendo, oferecer defesa no prazo de 15 dias, requerendo a
produção das provas que pretendam produzir, demonstrando a sua relevância para o processo, tudo conforme determina o suprarreferido art.
38.
Getúlio Vargas, 18 de setembro de 2018
RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
Juiz Eleitoral da 070ª ZE
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78ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2018 - 78 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-08.2018.6.21.0078
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES - 2012
PROCEDÊNCIA: Piratini
JUÍZA ELEITORAL: VIVIAN FELICIANO
CANDIDATO(S) : GENTIL ZANETTE (ADV(S) MARCIAL LUCAS GUASTUCCI-OAB 34984)
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do candidato ao cargo de Vereador, Sr. GENTIL ZANETTE, referente à eleição de 2012
em Piratini/RS.
As contas foram prestadas pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) – fls. 02/29 e recebidas à fl. 33, oportunidade em que foi
determinado o lançamento do ASE 272 – motivo 1 (apresentação das contas tempestivas) no cadastro eleitoral do candidato, já que não houve
a notificação do candidato à época para prestar as contas no prazo de 72 horas, na forma do § 4º do art. 38 da Resolução TSE 23.376/2012.
Em Relatório Final de Exame das contas, a unidade técnica apontou falhas que não comprometeram a integralidade das contas (fl. 35).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 38)
Os autos, então, vieram conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, saliento que a análise das contas do candidato obedeceu às regras previstas na Resolução TSE 23.376/12.
Nesse sentido, o art. 38 da Resolução TSE 23.376/2012, dispõe que o prazo para os candidatos, comitês financeiros e partidos políticos
apresentarem contas à Justiça Eleitoral expirou 06 de novembro de 2012. O § 4º do mesmo artigo, determina que findo o prazo para a
prestação das contas, a Justiça Eleitoral notificará o responsável para prestar as contas no prazo de 72 horas, sob pena de julgadas não
prestadas as contas.
No caso, o candidato não prestou nem foi notificado à época para prestar as contas, motivo pelo qual foi considerado por este juízo como
tempestiva a apresentação das contas, tendo sido determinado o lançamento do ASE 272 – motivo 1 no cadastro do candidato, que foi
cumprido à fl. 34v.
No mérito, acolho o parecer ministerial, pois a análise das contas restou viabilizada mediante a juntada dos extratos bancários emitidos pela
instituição bancária nas fls. 04/09, da qual constata-se que não houve movimentação financeira na conta do candidato. Consequentemente,
não foram identificados o aporte de receita de origem não identificada e/ou recursos oriundos de fontes vedadas. Assim, a aprovação das
contas, com ressalvas, é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, acolho o parecer ministerial e, nos termos do art. 51, II da Resolução TSE 23.376/2012, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as
contas do candidato ao cargo de vereador GENTIL ZANETTE, referente às Eleições Municipais de 2012.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se o candidato pelo DEJERS.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se a presente decisão no sistema SICO.
Cumpridas as diligências, certifique-se e arquive-se.
Piratini, 08 de outubro de 2018
VIVIAN FELICIANO
Juíza Eleitoral da 078ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL N. 16/2018 - GERAÇÃO DE MÍDIAS - 2º TURNO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) ROBERTO ARRIADA LOREA, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 133, § 3º, da Lei nº 4.737 (Código Eleitoral), de 15 de julho de 1965, e o art. 80 da Resolução TSE nº
23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96,
neste município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 17/10/2018, das 08h às 17h e
18/10/2018, das 08h às 17h correspondente ao(s) município(s) de Porto Alegre, a geração das mídias que serão utilizadas nas urnas
eletrônicas no 2º turno das ELEIÇÕES GERAIS 2018 (cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos
de urna e de gravação de resultado), de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o
processo, conforme o disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº 23.550, de 18 de dezembro de 2017.
Ficam ainda cientificados que, na hipótese de a geração das mídias e a carga das urnas não ocorreram em ato contínuo, os cartões de
memória de carga, ao final da geração, deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, conforme disposto no § 5º do artigo 80 da
Resolução TSE nº 23.554/17.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente edital,
que vai afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, ELBIO AZAMBUJA DE RESENDE, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz(a) Eleitoral da 111ª Zona
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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EDITAL N. 17/2018 - CARGA DAS URNAS - 2º TURNO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) ROBERTO ARRIADA LOREA, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
1. TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público
Eleitoral nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, Rua
Ernesto da Fontoura, 164, Bairro São Geraldo, neste município, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas no 2º turno
das ELEIÇÕES GERAIS 2018, executará, pelos técnicos Marcus Vinicius Martins Costa, Rogerio Garcia Soares, Sergio Fortes Dos Santos,
Vanderlei Alves Ribeiro Dos Santos, Marialice Rangel Perroud, Marilene Pitrez Salis, Adriana Perrot Czarnobay, Edgar Simas Dos Santos,
Leticia Garcia, Dante Rudimar De Medeiros Ocampos, E Pelos Auxiliares: Andre Carrion Penna - Cpf 92821375034, Camila Alberton De Araujo
- Cpf 81191871053, Gabriel De Oliveira Ledur - Cpf 01303168065, Hivair Garrincha Leal - Cpf 71755004087, Jeferson Da Paixao Matos - Cpf
04131758555, Joao Carlos Palmeira Vieira - Cpf 23705833049, Luana Borges Finato - Cpf 02148844067, Paulo Luis Schrammel - Cpf
36412457020, Rubem Rodrigo Felipe Medeiros De Magalhaes - Cpf 63823241087, Victoria Karpinski - Cpf 03801521001, Vinicius De Almeida
Luisi - 03290844021, Everton Luis Santos Leal, Jessica Alice Feitosa Pereira, Marcelo Bertoncello Gallicchio, Ricardo de Moura Rangel,
Rodrigo Bittencourt Oliveira, Adriane Smolarek da Silva, Lucas da Fonseca Machado, Luis Haroldo de Avila Miranda, Maria Eduarda Dornelles
D'Agostini e Regina Medianeira Santos Mendes, Thaiana de Bastos Silva, Kelly Cristina Ferreira, Diego Erthal Almeida, Bruna Dornelles D
Agostini, Felipe Monteiro Dos Santos, Gercia Zelina Quadros Moreira, Joseane Monteiro Dos Santos, Paolo Bakunin Nascimento da Silva,
Andressa Ribas Gadea, João Carlos Palmeira Vieira, Kelen Suelen da Conceição Pescador, Mauro Fabricio Nunes Gonçalves, Eliane de
Almeida, Fernanda da Silveira Costa, Franciane Lemes dos Santos, Marcelo Monteiro Mendes, Maria Cleonice da Silva Lima, Daniel Villar de
Oliveira, Elisangela Martins Ritz Balardim, Jaqueline Maria Weinet, Rafael Barboza Nunez, Alexia Medeiros Lima, Iamasse da Silva Vieira, Luis
Eduardo de Los Reyes Romeu, Whalison Castelnobles da Rosa, Frantchesco Rabaiolli, Jessica Motta de Araujo, Lisiane Jacintho de Oliveira,
Rodrigo Chagas dos Santos, a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação; a
preparação, a realização de teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência e a carga, os testes de
funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas destinadas às mesas receptoras de justificativas (se for o caso); o
acondicionamento dos cartões de memória de contingência em envelopes a serem lacrados e a verificação e colocação de lacres nas urnas de
lona para votação por cédula, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): de 17/10/2018, das 08h às 19h, 18/10/2018, das 08h às 19h, 19/10/2018,
das 08h às 19h, 22/10/2018, das 08h às 19h, 23/10/2018, das 08h às 19h e 24/10/2018, das 08h às 19h, correspondente ao(s) município(s) de
Porto Alegre, jurisdicionado(s) por esta Zona Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam
acompanhar e auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto nos artigos 84 e 91 da Resolução TSE nº
23.554/17, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e coligações. Caso seja
necessário, na mesma oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser acompanhado e auditado,
nos termos do art. 83 da mesma Resolução.
2. Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 24/10/2018 às 08h, 25/10/2018 às
08h e 26/10/2018 às 08h, as pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas
e conferência visual dos dados contidos na tela, nos termos do art. 88 da Resolução TSE nº 23.554/17. Terminado o procedimento, havendo
necessidade, ocorrerá, nas mesmas datas, a geração de mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no mesmo lugar, a carga daquelas urnas
que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para a visualização dos dados contidos em suas telas, para o que
também estão intimadas as pessoas referidas neste edital.
3. Ficam também cientificados de que, no dia 27/10/2018 vindouro, véspera do 2º turno do pleito, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais
de votação e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas, procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo
necessidade, ocorrerá, na mesma data, entre 08h e 20h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de
mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no lugar designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando da realização
deste procedimento e, eventualmente, daquela que for sorteada para a auditoria da votação paralela e tiver de ser substituída no local, para o
que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital (artigos 83 a 90 da mesma Resolução).
4. Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia da votação, conforme o
art. 121 da Resolução TSE nº 23.554/17, desde que não tenha ocorrido votação naquela seção. Por fim, ficam cientes que, no dia do pleito,
poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou de justificativa, de acordo com o art. 97 da referida Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente edital,
que vai afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, ELBIO AZAMBUJA DE RESENDE, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz(a) Eleitoral da 111ª Zona

112ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 030/2018 (GERAÇÃO DAS MÍDIAS - 2º TURNO) - 112ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 133, § 3º, da Lei nº 4.737 (Código Eleitoral), de 15 de julho de 1965, e o art. 80 da Resolução TSE nº
23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral nesta
Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96, neste
município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, nos seguintes dias e horários: 17/10/2018, das 08h às 22h, e 18/10/2018, das 08h
às 22h, correspondente ao município de Porto Alegre, a geração das mídias que serão utilizadas nas urnas eletrônicas no 2º turno das
ELEIÇÕES GERAIS 2018 (cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos de urna e de gravação de
resultado), de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o processo, conforme o
disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº 23.550, de 18 de dezembro de 2017.
Ficam ainda cientificados que, na hipótese de a geração das mídias e a carga das urnas não ocorreram em ato contínuo, os cartões de
memória de carga, ao final da geração, deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, conforme disposto no § 5º do artigo 80 da
Resolução TSE nº 23.554/17.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Dado e passado nesta cidade, aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, PAULO HENRIQUE KONZEN, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Juíza Eleitoral da 112ª Zona.
EDITAL Nº 031/2018 (CARGA DAS URNAS - 2º TURNO) - 112ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
1. TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE
CACIQUE, 96, e na Rua Ernesto da Fontoura, 164, neste município, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas no 2º
turno das ELEIÇÕES GERAIS 2018, executará, pelos técnicos Paulo Henrique Konzen, Antônio Paulo Hubba, Marcus Vinicius Martins Costa,
Rogerio Garcia Soares, Sergio Fortes Dos Santos, Vanderlei Alves Ribeiro dos Santos, Denise Maria Defavery de Azevedo, Marialice Rangel
Perroud, Marilene Pitrez Salis, Adriana Perrot Czarnobay, Edgar Simas dos Santos, Simone Cristina Breiner Monteiro, Leticia Garcia, Andre
Carrion Penna, Camila Alberton de Araujo, Hivair Garrincha Leal, Jeferson da Paixao Matos, Jorge Leonel Maria Godinho, Luana Borges
Finato, Laura Beatriz de Fraga, Paulo Luis Schrammel, Paulo Ronaldo Fagundes Costa, Rubem Rodrigo Felipe, Victoria Karpinski, Frantchesco
Rabaiolli, Jessica Motta de Araujo, Lisiane Jacintho de Oliveira, Rodrigo Chagas dos Santos, Arthur Kersting Lemmertz, Elisangela Martins Ritz
Balardim, Jaqueline Maria Weinet, Rafael Barboza Nunez, Alexia Medeiros Lima, Iamassê da Silva Vieira, Luis Eduardo de Los Reyes Romeo,
Whalison Castelnobles da Rosa, Everton Luis Santos Leal, Jessica Alice Feitosa Pereira, Marcelo Bertoncello Gallicchio, Ricardo de Moura
Rangel, Rodrigo Bittencourt Oliveira, Andressa Ribas Gadea, Kelen Suelen da Conceição Pescador, Mauro Fabricio Nunes Gonçalves, João
Carlos Palmeira Vieira. Thaiana de Bastos Silva, Kelly Cristina Ferreira, Diego Erthal Almeida, Adriane Smolerek da Silva, Lucas da Fonseca
Machado, Luis Haroldo de Avila Miranda, Maria Eduarda Dornelles D'Agostini, Regina Medianeira Santos Mendes, Jocelito Rosso Svihgun,
Felipe Monteiro dos Santos, Gercia Zelina Quadros Moreira e Joseane Monteiro dos Santos, a carga, os testes de funcionamento, a
identificação e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação; a preparação, a realização de teste de funcionamento e a colocação de
lacres nas urnas eletrônicas de contingência e a carga, os testes de funcionamento, o acondicionamento dos cartões de memória de
contingência em envelopes a serem lacrados e a verificação e colocação de lacres nas urnas de lona para votação por cédula, nos seguintes
dias e horários: 17/10/2018, das 08h às 22h, 18/10/2018, das 08h às 22h, 19/10/2018, das 08h às 22h, 20/10/2018, das 08h às 22h,
21/10/2018, das 08h às 22h, 22/10/2018, das 08h às 22h, 23/10/2018, das 08h às 22h, e 24/10/2018, das 08h às 22h, correspondente ao
município de Porto Alegre, jurisdicionado por esta Zona Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam
acompanhar e auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto nos artigos 84 e 91 da Resolução TSE nº
23.554/17, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e coligações. Caso seja
necessário, na mesma oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser acompanhado e auditado,
nos termos do art. 83 da mesma Resolução.
2. Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, nos seguintes dias e horários: 24/10/2018, das 08h às 22h, 25/10/2018
das 08h às 22h, e 26/10/2018, das 08h às 22h, as pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a
inspeção das urnas e conferência visual dos dados contidos na tela, nos termos do art. 88 da Resolução TSE nº 23.554/17. Terminado o
procedimento, havendo necessidade, ocorrerá, nas mesmas datas, a geração de mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no mesmo lugar, a
carga daquelas urnas que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para a visualização dos dados contidos em suas
telas, para o que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital.
3. Ficam também cientificados de que, no dia 27/10/2018 vindouro, véspera do 2º turno do pleito, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais
de votação e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas, procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo
necessidade, ocorrerá, na mesma data, entre 08h e 20h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de
mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no lugar designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando da realização
deste procedimento e, eventualmente, daquela que for sorteada para a auditoria da votação paralela e tiver de ser substituída no local, para o
que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital (artigos 83 a 90 da mesma Resolução).
4. Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia da votação, conforme o
art. 121 da Resolução TSE nº 23.554/17, desde que não tenha ocorrido votação naquela seção. Por fim, ficam cientes que, no dia do pleito,
poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou de justificativa, de acordo com o art. 97 da referida Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, PAULO HENRIQUE KONZEN, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Juíza Eleitoral da 112ª Zona.

113ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL N. 053/2018 (GERAÇÃO DAS MÍDIAS - 2º TURNO)
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) LUIS ANTONIO BEHRENDOSF GOMES DA SILVA, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o art. 133, § 3º, da Lei nº 4.737 (Código Eleitoral), de 15 de julho de 1965, e o art. 80
da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96,
neste município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 18/10/2018, das 09h às 19h,
19/10/2018, das 09h às 19h e 22/10/2018, das 09h às 19h correspondente ao(s) município(s) de Porto Alegre, a geração das mídias que serão
utilizadas nas urnas eletrônicas no 2º turno das ELEIÇÕES GERAIS 2018 (cartões de memória de carga, cartões de memória de votação,
mídias com aplicativos de urna e de gravação de resultado), de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam
acompanhar e auditar o processo, conforme o disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº 23.550, de 18 de dezembro de 2017. Ficam ainda
cientificados que, na hipótese de a geração das mídias e a carga das urnas não ocorreram em ato contínuo, os cartões de memória de carga,
ao final da geração, deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, conforme disposto no § 5º do artigo 80 da Resolução TSE nº
23.554/17. E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o
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presente edital, que vai afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, LUÍS
FERNANDO HOFF DE SOUZA, Chefe do Cartório desta Zona, subscrevo.
LUIS ANTONIO BEHRENDOSF GOMES DA SILVA
Juiz(a) Eleitoral da 113ª Zona
EDITAL N. 054/2018 (CARGA DAS URNAS - 2º TURNO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) LUIS ANTONIO BEHRENDOSF GOMES DA SILVA, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017, 1. TORNA
PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público Eleitoral nesta
Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na RUA ERNESTO DA
FONTOURA, 164, neste município, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas no 2º turno das ELEIÇÕES GERAIS
2018, executará, pelos técnicos: ADRIANA PERROT CZARNOBAY, ADRIANE SMOLEREK DA SILVA, ALEXIA MEDEIROS LIMA,
ANDERSON SILVA BARRETO, ANDRE CARRION PENNA, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS RAMOS FILHO, ANTÔNIO PAULO HUBBA,
ARTHUR KERSTING LEMMERETZ, BRUNA DORNELLES D AGOSTINI, CAMILA ALBERTON DE ARAUJO, DENISE MARIA DEFAVERY DE
AZEVEDO, DIEGO ERTHAL ALMEIDA, EDGAR SIMAS DOS SANTOS, ELIANE DE ALMEIDA, ELISANGELA MARTINS RITZ BALARDIM,
EVERTON LUIS SANTOS LEAL, FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS, FERNANDA DA SILVEIRA COSTA, FRANCISCO FONINI FAVIERO,
FRANTCHESCO RABAIOLLI, GERSIA ZELINA QUADROS MOREIRA, HIVAIR GARRINCHA LEAL, IAMASSE DA SILVA VIEIRA,
JAQUELINE MARIA WEINET, JEFERSON DA PAIXAO MATOS, JESSICA ALICE FEITOSA PEREIRA, JESSICA MOTTA DE ARAUJO, JOÃO
CARLOS PALMEIRA VIEIRA, JOCELITO ROSSO SVIHGUN, JORGE LEONEL MARIA GODINHO, JOSEANE MONTEIRO DOS SANTOS,
KAROELEN OLIVEIRA, KELLY CRISTINA FERREIRA, LAURA BEATRIZ DE FRAGA, LETICIA GARCIA, LISIANE JACINTHO DE OLIVEIRA,
LUANA BORGES FINATO, LUANA BORGES FINATO, LUCAS DA FONSECA MACHADO, LUIS EDUARDO DE LOS REYES ROMEO, LUIS
HAROLDO DE AVILA MIRANDA, MARCELO BERTONCELLO GALLICCHIO, MARCELO MONTEIRO MENDES, MARCIA CLEONICE DA
SILVA LIMA, MARCUS SOARES DETOFOL, MARCUS VINICIUS MARTINS COSTA, MARIA EDUARDA DORNELLES D AGOSTINI,
MARIALICE RANGEL PERROUD, MARILENE PITREZ SALIS, MATHEUS MARTINS PIRES, MAURO FABRICIO NUNES GONCALVES,
MIGUEL ANTONIO SALGADO, PAOLO BAKUNIN NASCIMENTO DA SILVA, PAULO LUIS SCHRAMMEL, PAULO RONALDO FAGUNDES
COSTA, RAFAEL BARBOZA NUNEZ, RAFAELA REHBAHN DOS REIS, REGINA MEDIANEIRA SANTOS MENDES, RICARDO DE MOURA
RANGEL, RITA SILVA BARBOSA, RODRIGO BITENCOURT OLIVEIRA, RODRIGO CHAGAS DOS SANTOS, ROGERIO GARCIA SOARES,
RUBEM RODRIGO FELIPE, SERGIO FORTES DOS SANTOS, SIMONE CRISTINA BREINER MONTEIRO, TALITA GONCALVES
MONTEIRO, TASSIA CASTELNOBLES DA ROSA, THAIANA DE BASTOS SILVA, VANDERLEI ALVES RIBEIRO DOS SANTOS, VICTORIA
KARPINSKI, VINICIUS DE ALMEIDA LUISI, WHALISON CASTELNOBLES DA ROSA, a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a
colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação; a preparação, a realização de teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas
eletrônicas de contingência e a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas destinadas às mesas
receptoras de justificativas (se for o caso); o acondicionamento dos cartões de memória de contingência em envelopes a serem lacrados e a
verificação e colocação de lacres nas urnas de lona para votação por cédula, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 19/10/2018, das 08h30min
às 19h, 22/10/2018, das 08h30min às 19h, 23/10/2018, das 08h30min às 19h e 24/10/2018, das 08h30min às 19h correspondente ao(s)
município(s) de Porto Alegre, jurisdicionado(s) por esta Zona Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados
possam acompanhar e auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto nos artigos 84 e 91 da Resolução
TSE nº 23.554/17, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e coligações. Caso seja
necessário, na mesma oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser acompanhado e auditado,
nos termos do art. 83 da mesma Resolução. 2. Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, no(s) seguinte(s) dia(s) e
horários(s): 24/10/2018 às 08h30min, 25/10/2018 às 08h30min e 26/10/2018 às 08h30min, as pessoas arroladas neste documento, bem como
quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas e conferência visual dos dados contidos na tela, nos termos do art. 88 da
Resolução TSE nº 23.554/17. Terminado o procedimento, havendo necessidade, ocorrerá, nas mesmas datas, a geração de mídias, incluída a
AVPART, e, logo após, no mesmo lugar, a carga daquelas urnas que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para a
visualização dos dados contidos em suas telas, para o que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital. 3. Ficam também
cientificados de que, no dia 27/10/2018 vindouro, véspera do 2º turno do pleito, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais de votação e
visualizados os dados apresentados na tela das máquinas, procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo necessidade,
ocorrerá, na mesma data, entre 08h e 20h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de mídias, incluída
a AVPART, e, logo após, no lugar designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando da realização deste procedimento
e, eventualmente, daquela que for sorteada para a auditoria da votação paralela e tiver de ser substituída no local, para o que também estão
intimadas as pessoas referidas neste edital (artigos 83 a 90 da mesma Resolução). 4. Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do
sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia da votação, conforme o art. 121 da Resolução TSE nº 23.554/17, desde que não
tenha ocorrido votação naquela seção. Por fim, ficam cientes que, no dia do pleito, poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de
contingência ou de justificativa, de acordo com o art. 97 da referida Resolução. E para que chegue ao conhecimento de quem interessar
possa, mandou o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente edital, que vai afixado no local de costume. Dado e passado nesta
cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, LUÍS FERNANDO HOFF DE SOUZA, Chefe do Cartório desta Zona, subscrevo.
LUIS ANTONIO BEHRENDOSF GOMES DA SILVA Juiz(a) Eleitoral da 113ª Zona.

114ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL N. 027/2018 (CARGA DAS URNAS - 2 TURNO)
A Excelentíssima Senhora MARTINHA TERRA SALOMON, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017, 1. TORNA PÚBLICO, aos que deste
Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral nesta Zona, o(s) representante(s) da
Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na RUA ERNESTO FONTOURA, 164, neste município,
onde estão armazenadas as urnas eletrônicas (ou no local designado para a realização da carga) a serem utilizadas no 2º turno das
ELEIÇÕES GERAIS 2018, executará, pelos Servidores César Ribeiro, Antônio Paulo Hubba, Marcus Vinicius Martins Costa, Rogerio Garcia
Soares, Sergio Fortes dos Santos, Vanderlei Alves Ribeiro dos Santos, Marialice Rangel Perroud, Marilene Pitrez Salis, Adriana Perrot
Czarnobay, Edgar Simas dos Santos, Leticia Garcia; Auxiliares da STI Andre Carrion Penna, Camila Alberton de Araujo, Gabriel de Oliveira
Ledur, Hivair Garrincha Leal, Jeferson da Paixao Matos, Joao Carlos Palmeira Vieira, Luana Borges Finato, Paulo Luis Schrammel, Rubem
Rodrigo Felipe Medeiros de Magalhães, Victoria Karpinski, Vinicius de Almeida Luisi; Auxiliares das Zonas Eleitorais Andressa Ribas Gadea,
Kelen Suelen da Conceição Pescador, Mauro Fabricio Nunes Gonçalves, João Carlos Palmeira Vieira, Bruna Dornelles D’Agostini, Felipe
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Monteiro dos Santos, Gercia Zelina Quadros Moreira, Joseane Monteiro dos Santos, Frantchesco Rabaiolli, Jessica Motta de Araujo, Lisiane
Jacintho de Oliveira, Rodrigo Chagas dos Santos, Everton Luis Santos Leal, Jessica Alice Feitosa Pereira, Marcelo Bertoncello Gallicchio,
Ricardo de Moura Rangel, Rodrigo Bittencourt Oliveira, Daniel Villar de Oliveira, Elisangela Martins Ritz Balardim, Jaqueline Maria Weinet,
Rafael Barboza Nunez, Adriane Smolarek da Silva, Lucas da Fonseca Machado, Luis Haroldo de Avila Miranda, Maria Eduarda Dornelles
D’Agostini, Regina Medianeira Santos Mendes, Paolo Bakunin Nascimento da Silva, Alexia Medeiros Lima, Iamasse da Silva Vieira, Amasse da
Silva Vieira, Luis Eduardo de Los Reyes Romeo, Whalison Castelnobles da Rosa, Anderson Silva Barreto, Diego Erthal Almeida, Kelly Cristina
Ferreira, Thaiana de Bastos Silva, Eliane de Almeida, Fernanda da Silveira Costa, Franciane Lemes dos Santos, Marcelo Monteiro Mendes e
Maria Cleonice da Silva Lima, a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação; a
preparação, a realização de teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência e a carga, os testes de
funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas destinadas às mesas receptoras de justificativas (se for o caso); o
acondicionamento dos cartões de memória de contingência em envelopes a serem lacrados e a verificação e colocação de lacres nas urnas de
lona para votação por cédula, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 18/10/2018, das 08h às 19h, 19/10/2018, das 08h às 19h, 22/10/2018, das
08h às 19h, 23/10/2018, das 08h às 19h e 24/10/2018, das 08h às 19h correspondente ao(s) município(s) de Porto Alegre, jurisdicionado,
também, por esta Zona Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o
processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto nos artigos 84 e 91 da Resolução TSE nº 23.554/17, encerrando-se
nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e coligações. Caso seja necessário, na mesma
oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser acompanhado e auditado, nos termos do art. 83 da
mesma Resolução. 2. Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 24/10/2018 às
08h, 25/10/2018 às 08h e 26/10/2018 às 08h, as pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a
inspeção das urnas e conferência visual dos dados contidos na tela, nos termos do art. 88 da Resolução TSE nº 23.554/17. Terminado o
procedimento, havendo necessidade, ocorrerá, nas mesmas datas, a geração de mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no mesmo lugar, a
carga daquelas urnas que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para a visualização dos dados contidos em suas
telas, para o que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital. 3. Ficam também cientificados de que, no dia 27/10/2018
vindouro, véspera do 2º turno do pleito, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais de votação e visualizados os dados apresentados na tela
das máquinas, procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo necessidade, ocorrerá, na mesma data, entre 08h e 20h,
podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no lugar
designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando da realização deste procedimento e, eventualmente, daquela que for
sorteada para a auditoria da votação paralela e tiver de ser substituída no local, para o que também estão intimadas as pessoas referidas
neste edital (artigos 83 a 90 da mesma Resolução). 4. Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será
permitida a carga em urna no dia da votação, conforme o art. 121 da Resolução TSE nº 23.554/17, desde que não tenha ocorrido votação
naquela seção. Por fim, ficam cientes que, no dia do pleito, poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou de
justificativa, de acordo com o art. 97 da referida Resolução. E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a
Senhora Doutora Juíza Eleitoral publicar o presente edital, que vai afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do
mês de outubro do ano de 2018. Eu, CÉSAR RIBEIRO, Chefe do Cartório desta Zona, subscrevo. MARTINHA TERRA SALOMON, Juíza
Eleitoral da 114ª Zona.
EDITAL N. 028 / 201 8 (OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO - 2 TURNO)
A Excelentíssima Senhora MARTINHA TERRA SALOMON, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 194 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral nesta
Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96, neste
município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, às 13h00min do dia 27 de outubro de 2018, a oficialização do sistema de
gerenciamento relativa ao município de Porto Alegre, que será utilizado no 2º turno das Eleições Gerais 2018, de modo que as pessoas acima
mencionadas e demais interessados possam acompanhar o processo, conforme o disposto na mencionada Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, CÉSAR RIBEIRO, Chefe do Cartório desta Zona,
subscrevo.
MARTINHA TERRA SALOMON,
Juíza Eleitoral da 114ª Zona.
EDITAL N. 029 / 2018 (RECUPERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS LOG)
A Excelentíssima Senhora MARTINHA TERRA SALOMON, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o que dispõe o artigo 211 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral, o(s)
representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96, neste município,
sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, a partir da(s) 10h00min do dia 29 de outubro, a recuperação e a transmissão dos arquivos log
e imagem do boletim de urna, bem como dos demais arquivos de urna cujo envio, porventura, não tenha sido possível durante os trabalhos de
apuração e transmissão de dados pela Junta Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam
acompanhar o procedimento, conforme o disposto no artigo 211, § 1º da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, CÉSAR RIBEIRO, Chefe do Cartório desta Zona,
subscrevo.
MARTINHA TERRA SALOMON,
Juíza Eleitoral da 114ª Zona.
EDITAL 26 N. 026/2018 (GERAÇÃO DE MÍDIAS - 2 TURNO)
A Excelentíssima Senhora MARTINHA TERRA SALOMON, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 133, § 3º, da Lei nº 4.737 (Código Eleitoral), de 15 de julho de 1965, e o art. 80 da Resolução TSE nº
23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral nesta
Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96, neste
município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 17/10/2018, das 09h às 19h e 18/10/2018,
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das 09h às 19h, correspondente ao(s) município(s) de Porto Alegre, a geração das mídias que serão utilizadas nas urnas eletrônicas no 2º
turno das ELEIÇÕES GERAIS 2018 (cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos de urna e de
gravação de resultado), de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o processo,
conforme o disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº 23.550, de 18 de dezembro de 2017.
Ficam ainda cientificados que, na hipótese de a geração das mídias e a carga das urnas não ocorreram em ato contínuo, os cartões de
memória de carga, ao final da geração, deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, conforme disposto no § 5º do artigo 80 da
Resolução TSE nº 23.554/17.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, CÉSAR RIBEIRO, Chefe do Cartório desta Zona,
subscrevo.
MARTINHA TERRA SALOMON,
Juíza Eleitoral da 114ª Zona.

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-15.2018.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) RUDIMAR DE SOUZA KUHN-OAB 037108)
RESPONSÁVEL(S) : NIVALDO LUIZ KUHN E ANA PAULA SOUZA BORBA
Vistos.
I – Relatório
O Partido Socialista Brasileiro do município de Triunfo/RS apresentou tempestivamente a prestação de contas referente ao exercício 2017 (fls.
02-31). Não houve impugnação da prestação de contas (fl. 34).
O Relatório Conclusivo do Exame das Contas consta das fls. 36-37 e o do Ministério Público Eleitoral consta das fls. 38 e verso.
É o relatório.
II – Fundamentação
O Partido Político apresentou como receita operacional o valor de R$ 16.852,25 (dezesseis mil oitocentos, cinquenta e dois reais e vinte e
cinco centavos). Constato que a receita operacional é proveniente da contribuição de filiados, devidamente identificados à fl. 22-25. As
despesas, por sua vez, alcançaram valor total de R$ 4.718,63 (quatro mil setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos) que foram
realizadas principalmente para o pagamento de serviços despesas com aluguer, serviços técnicos profissionais, material de expediente,
manutenção e conservação do imóvel locado, material de consumo. Às despesas acresça-se o valor referente à manutenção de conta
bancária, no importe de R$ 485,05 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos). Dessa forma, se apurou um resultado líquido de R$
11.648,57 (onze mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela necessidade de apresentação comprobatória das despesas realizadas (fl.38v).
No entanto, na forma da legislação em vigor e especialmente em atenção à correta aplicação da Resolução TSE n. 23.546/2017, não é o caso
de trazer aos autos, em meio físico, a comprovação de despesas relacionadas no relatório do exame das contas.
Entenda-se que, a partir do exercício 2017, a Justiça Eleitoral disponibiliza o Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), de uso
obrigatório, aos partidos políticos para possibilitar a elaboração e a entrega das prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2017 e
de anos posteriores. Seu uso é disciplinado no art. 29 da Resolução-TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015.
O Sistema de Prestação de Contas Anual possui interface com a Receita Federal do Brasil - RFB. O Sistema, assim, é capaz de executar
múltiplas ações de verificação contábil: cadastro, conciliação, e registro de transferências entre contas bancárias; registros de doações,
recebimentos do Fundo Partidário e outras origens de recursos; registros de gastos partidários e respectivos pagamentos; registros de
constituições e reversões de Fundo de Caixa; registros de aplicações financeiras de liquidez imediata e respectivos resgates, vinculados à
conta bancária; geração de demonstrativos e peças; geração dos relatórios dos lançamentos registrados, para fins de conferência e controle;
registros dos saldos iniciais dos ativos do partido e informações sobre estes bens e direitos; emissões de faixas de recibos; sistema de
verificação de pendências.
Importante ressaltar que o SPCA está parametrizado para registro individualizado de documentos fiscais e para verificar os limites previstos no
art. 19 da Resolução-TSE nº 23.464/2015. Assim, com segurança, o SPCA, em tempo real, controla efetivamente a prestação de contas do
partido, desde ações rotineiras como pagamentos on-line de conta de luz, tarifa bancária, aquisição de material de limpeza, despesa com
transporte, tranferência eletrônica, quitação da folha de pagamento, até ações mais complexas como rendimentos bancários, Sped
contábil, Imposto de Renda (IR) ou Imposto sobre operações Financeiras (IOF).
Aliado a isso, constato que o partido político não movimentou recursos financeiros do Fundo Partidário no exercício sob análise (fl. 35) e que
as despesas havidas referem-se exclusivamente a serviços técnicos profissionais, despesas gerais de manutenção do partido e despesas
bancárias com a manutenção da conta - todas elementares e afetas ao simples funcionamento do partido político, enquanto pessoa jurídica de
direito privado.
Do exame das contas apresentadas não se detectou inconsistências entre as receitas e as despesas informadas pelo partido politico. Nessa
direção, ressalte-se que a finalidade da prestação de contas é dar transparência ao processo eleitoral, de forma a permitir que a sociedade
tenha conhecimento das receitas obtidas pelos partidos políticos e candidatos, assim como da destinação das despesas efetuadas.
A análise realizada se coaduna com a finalidade da prestação de contas que é dar transparência ao processo eleitoral, de forma a permitir que
a sociedade tenha conhecimento das receitas obtidas pelos partidos políticos e candidatos, assim como da destinação das despesas
efetuadas.
Desse modo, por refletirem adequadamente a real movimentação financeira, assim como os dispêndios e recursos aplicados, aprovo as contas
do Partido Socialista Brasileiro, com arrimo no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n 23.546/2017.
III – Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, aprovo as contas do Partido Socialista Brasileiro do Município de Triunfo/RS, referentes ao
exercício 2017.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Triunfo, 09 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-97.2018.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) CARLOS ALBERTO CAMPOS GAEDKE-OAB 33721)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO HUMBERTO DA COSTA E MIRIAM PORTO AZAMBUJA
Vistos.
I – Relatório
O Partido dos Trabalhadores do município de Triunfo/RS apresentou tempestivamente a prestação de contas referente ao exercício 2017 (fls.
02-163). Não houve impugnação da prestação de contas (fl. 168).
O Relatório Conclusivo do Exame das Contas consta das fls. 170-171 e o Parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral consta das fls. 172 e
verso.
É o relatório.
II – Fundamentação
O Partido Político apresentou como receitas o valor de R$ 1.631,91 (mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), provenientes
de contribuições de filiados. As despesas, por sua vez, alcançaram valor total de R$ 1.740,20 (mil setecentos e quarenta reais e vinte
centavos) que foram realizadas principalmente para o pagamento de serviços técnicos profissionais, propaganda e publicidade política,
serviços e utilidades, tributos, despesas bancárias. As despesas ultrapassaram as receitas em R$108,29.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela necessidade de apresentação comprobatória das despesas realizadas (fl.172v).
No entanto, na forma da legislação em vigor e especialmente em atenção à correta aplicação da Resolução TSE n. 23.546/2017, não é o caso
de trazer aos autos, em meio físico, a comprovação de despesas relacionadas no relatório do exame das contas.
Entenda-se que, a partir do exercício 2017, a Justiça Eleitoral disponibiliza o Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), de uso
obrigatório, aos partidos políticos para possibilitar a elaboração e a entrega das prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2017 e
de anos posteriores. Seu uso é disciplinado no art. 29 da Resolução-TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015.
O Sistema de Prestação de Contas Anual possui interface com a Receita Federal do Brasil - RFB. O Sistema, assim, é capaz de executar
múltiplas ações de verificação contábil: cadastro, conciliação, e registro de transferências entre contas bancárias; registros de doações,
recebimentos do Fundo Partidário e outras origens de recursos; registros de gastos partidários e respectivos pagamentos; registros de
constituições e reversões de Fundo de Caixa; registros de aplicações financeiras de liquidez imediata e respectivos resgates, vinculados à
conta bancária; geração de demonstrativos e peças; geração dos relatórios dos lançamentos registrados, para fins de conferência e controle;
registros dos saldos iniciais dos ativos do partido e informações sobre estes bens e direitos; emissões de faixas de recibos; sistema de
verificação de pendências.
Importante ressaltar que o SPCA está parametrizado para registro individualizado de documentos fiscais e para verificar os limites previstos no
art. 19 da Resolução-TSE nº 23.464/2015. Assim, com segurança, o SPCA, em tempo real, controla efetivamente a prestação de contas do
partido, desde ações rotineiras como pagamentos on-line de conta de luz, tarifa bancária, aquisição de material de limpeza, despesa com
transporte, tranferência eletrônica, quitação da folha de pagamento, até ações mais complexas como rendimentos bancários, Sped
contábil, Imposto de Renda (IR) ou Imposto sobre operações Financeiras (IOF).
Aliado a isso, constato que o partido político não movimentou recursos financeiros do Fundo Partidário no exercício sob análise (fl. 169) e que
as despesas havidas referem-se exclusivamente a serviços técnicos profissionais, despesas gerais de manutenção do partido e despesas
bancárias com a manutenção da conta - todas elementares e afetas ao simples funcionamento do partido político, enquanto pessoa jurídica de
direito privado.
Do exame das contas apresentadas não se detectou inconsistências entre as receitas e as despesas informadas pelo partido politico. Nessa
direção, ressalte-se que a finalidade da prestação de contas é dar transparência ao processo eleitoral, de forma a permitir que a sociedade
tenha conhecimento das receitas obtidas pelos partidos políticos e candidatos, assim como da destinação das despesas efetuadas.
Assim, ante a regularidade da prestação de contas, que refletiu adequadamente a real movimentação financeira e os dispêndios e recursos
aplicados, recomendo a sua aprovação, com arrimo no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Do exame das contas apresentadas não se detectou inconsistências entre as receitas e as despesas informadas pelo partido politico. Nessa
direção, ressalte-se que a finalidade da prestação de contas é dar transparência ao processo eleitoral, de forma a permitir que a sociedade
tenha conhecimento das receitas obtidas pelos partidos políticos e candidatos, assim como da destinação das despesas efetuadas.
A análise realizada se coaduna com a finalidade da prestação de contas que é dar transparência ao processo eleitoral, de forma a permitir que
a sociedade tenha conhecimento das receitas obtidas pelos partidos políticos e candidatos, assim como da destinação das despesas
efetuadas.
Desse modo, por refletirem adequadamente a real movimentação financeira, assim como os dispêndios e recursos aplicados, aprovo as contas
do Partido Democrático Trabalhista, com arrimo no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, aprovo as contas do Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Triunfo/RS, referentes ao
exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Triunfo, 09 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2018 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-07.2018.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: SOLANGE MORAES
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PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) LUÍS FERNANDO LEINDECKER DA PAIXÃO-OAB 70.043)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ESSVEIN E JAIRO ROBERTO B. C. KERSTING
Vistos.
I – Relatório
O Partido Democrático Trabalhista do município de Triunfo/RS apresentou tempestivamente a prestação de contas referente ao exercício 2017
(fls. 02-21). Não houve impugnação da prestação de contas (fl. 24).
O Relatório Conclusivo do Exame das Contas consta das fls. 26-27 e o Parecer do Ministério Público Eleitoral consta das fls. 28 e verso.
É o relatório.
II – Fundamentação
O Balanço Patrimonial dá conta de que o partido administrou o seu capital imobilizado, consistente, principalmente, em terrenos. No aspecto,
por oportuno, ressalto que tais bens se encontram penhorados pelo Juízo da 133ª Zona Eleitoral para o adimplemento de dívidas eleitorais
oriundas das prestações de contas desaprovadas, referentes aos exercícios 2010, 2011, 2012 e 2013.
Afora o referido capital imobilizado, o Partido Político apresentou receita operacional no valor de R$ 4.259,34 (quatro mil duzentos e cinquenta
e nove reais e trinta e quatro centavos), provenientes de contribuições de filiados. As despesas, por sua vez, somaram o valor de R$5.273,73
(cinco mil duzentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), realizadas principalmente para o pagamento de serviços técnicos
profissionais, manutenção, conservação e reparo de bens. Remanesceu como resultado líquido do exercício (a pagar) o valor de R$ 1.493,83
(mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela necessidade de apresentação comprobatória das despesas realizadas (fl.28v).
No entanto, na forma da legislação em vigor e especialmente em atenção à correta aplicação da Resolução TSE n. 23.546/2017, não é o caso
de trazer aos autos, em meio físico, a comprovação de despesas relacionadas no relatório do exame das contas.
Entenda-se que, a partir do exercício 2017, a Justiça Eleitoral disponibiliza o Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), de uso
obrigatório, aos partidos políticos para possibilitar a elaboração e a entrega das prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2017 e
de anos posteriores. Seu uso é disciplinado no art. 29 da Resolução-TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015.
O Sistema de Prestação de Contas Anual possui interface com a Receita Federal do Brasil - RFB. O Sistema, assim, é capaz de executar
múltiplas ações de verificação contábil: cadastro, conciliação, e registro de transferências entre contas bancárias; registros de doações,
recebimentos do Fundo Partidário e outras origens de recursos; registros de gastos partidários e respectivos pagamentos; registros de
constituições e reversões de Fundo de Caixa; registros de aplicações financeiras de liquidez imediata e respectivos resgates, vinculados à
conta bancária; geração de demonstrativos e peças; geração dos relatórios dos lançamentos registrados, para fins de conferência e controle;
registros dos saldos iniciais dos ativos do partido e informações sobre estes bens e direitos; emissões de faixas de recibos; sistema de
verificação de pendências.
Importante ressaltar que o SPCA está parametrizado para registro individualizado de documentos fiscais e para verificar os limites previstos no
art. 19 da Resolução-TSE nº 23.464/2015. Assim, com segurança, o SPCA, em tempo real, controla efetivamente a prestação de contas do
partido, desde ações rotineiras como pagamentos on-line de conta de luz, tarifa bancária, aquisição de material de limpeza, despesa com
transporte, tranferência eletrônica, quitação da folha de pagamento, até ações mais complexas como rendimentos bancários, Sped
contábil, Imposto de Renda (IR) ou Imposto sobre operações Financeiras (IOF).
Aliado a isso, constato que o partido político não movimentou recursos financeiros do Fundo Partidário no exercício sob análise (fl. 25) e que
as despesas havidas referem-se exclusivamente a serviços técnicos profissionais, despesas gerais de manutenção do partido e despesas
bancárias com a manutenção da conta - todas elementares e afetas ao simples funcionamento do partido político, enquanto pessoa jurídica de
direito privado.
Do exame das contas apresentadas não se detectou inconsistências entre as receitas e as despesas informadas pelo partido politico. Nessa
direção, ressalte-se que a finalidade da prestação de contas é dar transparência ao processo eleitoral, de forma a permitir que a sociedade
tenha conhecimento das receitas obtidas pelos partidos políticos e candidatos, assim como da destinação das despesas efetuadas.
Desse modo, por refletirem adequadamente a real movimentação financeira, assim como os dispêndios e recursos aplicados, aprovo as contas
do Partido Democrático Trabalhista, com arrimo no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, aprovo as contas do Partido Democrático Trabalhista do Município de Triunfo/RS, referentes ao
exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Triunfo, 09 de outubro de 2018
SOLANGE MORAES
Juíza Eleitoral da 133ª ZE

155ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2018 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 33-60.2016.6.21.0155
AÇÃO PENAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ELEIÇÕES 2012 - ART. 299 DO CE - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO CARGO - PREFEITO - VEREADOR - VICE-PREFEITO - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - CRIME ELEITORAL - ELEIÇÕES - ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA - ELEIÇÃO PROPORCIONAL
PROCEDÊNCIA: Augusto Pestana
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
AUTOR(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : LORENA COSTA CAMARGO
Vistos.
Em face do cumprimento das condições impostas em sede de Suspensão Condicional do processo, acolho a promoção ministerial retro, ante a
fundamentação nela exposta, e DECRETO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré LORENA COSTA CAMARGO forte no art. 89 § 5º, da Lei
9099/95.
Após trânsito em julgado arquive-se
Registre-se e intime-se.
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Dil.
Augusto Pestana, 10 de outubro de 2018
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE

158ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 033 /2018 (GERAÇÃO DAS MÍDIAS - 2º TURNO)
O Excelentíssimo Senhor LUIZ AUGUSTO GUIMARÃES DE SOUZA, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 133, § 3º, da Lei nº 4.737 (Código Eleitoral), de 15 de julho de 1965, e o art. 80 da Resolução TSE nº
23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral nesta
Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96, neste
município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, nos seguintes dias e horários: 17/10/2018, das 08h às 20h e 18/10/2018, das 08h
às 20h correspondente ao município de Porto Alegre, a geração das mídias que serão utilizadas nas urnas eletrônicas no 2º turno das
ELEIÇÕES GERAIS 2018 (cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos de urna e de gravação de
resultado), de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o processo, conforme o
disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº 23.550, de 18 de dezembro de 2017.
Ficam ainda cientificados que, na hipótese de a geração das mídias e a carga das urnas não ocorreram em ato contínuo, os cartões de
memória de carga, ao final da geração, deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, conforme disposto no § 5º do artigo 80 da
Resolução TSE nº 23.554/17.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Cristina Leiria de Vasconcellos, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
LUIZ AUGUSTO GUIMARÃES DE SOUZA
Juiz Eleitoral da 158ª Zona
EDITAL Nº 034/2018 (CARGA DAS URNAS - 2º TURNO)
O Excelentíssimo Senhor LUIZ AUGUSTO GUIMARÃES DE SOUZA, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
1. TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, os representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na Rua ERNESTO
DA FONTOURA, 164 – Bairro São Geraldo, neste município, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas no 2º turno das
ELEIÇÕES GERAIS 2018, executará, pelos técnicos Cristina Leiria de Vasconcellos, Leandro Da Silva Ribeiro, Elizabeth Fernanda Bez,
Everton Luis Santos Leal, Jessica Alice Feitosa Pereira, Marcelo Bertoncello Gallicchio, Ricardo De Moura Rangel, Rodrigo Bittencourt Oliveira,
Jocelito Rosso Svihgun, Felipe Monteiro Dos Santos, Gercia Zelina Quadros Moreira, Joseane Monteiro Dos Santos, Alexia Medeiros Lima,
Iamassê Da Silva Vieira, Luis Eduardo De Los Reyes Romeo, Whalison Castelnobles Da Rosa, Antônio Paulo Hubba, Marcus Vinicius Martins
Costa, Rogerio Garcia Soares, Sergio Fortes Dos Santos,Vanderlei Alves Ribeiro Dos Santos, Denise Maria Defavery De Azevedo, Marialice
Rangel Perroud,Marilene Pitrez Salis ,Adriana Perrot Czarnobay,Edgar Simas Dos Santos,Simone Cristina Breiner Monteiro,Leticia
Garcia,Andre Carrion Penna, Camila Alberton De Araujo, Hivair Garrincha Leal, Jeferson Da Paixao Matos, Jorge Leonel Maria Godinho,Luana
Borges Finato, Laura Beatriz De Fraga,Paulo Luis Schrammel, Paulo Ronaldo Fagundes Costa, Rubem Rodrigo Felipe, Victoria Karpinski,
Frantchesco Rabaiolli, Jessica Motta De Araujo, Lisiane Jacintho De Oliveira, Rodrigo Chagas Dos Santos, Arthur Kersting Lemmertz,
Elisangela Martins Ritz Balardim, Jaqueline Maria Weinet, Rafael Barboza Nunez, Adriane Smolarek Da Silva, Lucas Da Fonseca Machado,
Luis Haroldo De Avila Miranda, Maria Eduarda Dornelles D'agostini E Regina Medianeira Santos Mendes. Thaiana De Bastos Silva, Andressa
Regina Gomes Da Silva, Kelly Cristina Ferreira, Diego Erthal Almeida, Andressa Ribas Gadea, João Carlos Palmeira Vieira, Kelen Suelen Da
Conceição Pescador, Mauro Fabricio Nunes Gonçalves Eliane De Almeida; - Fernanda Da Silveira Costa; Franciane Lemes Dos Santos;
Marcelo Monteiro Mendes; Maria Cleonice Da Silva Lima, Matheus Martins Pires, Paolo Bakunin Nascimento Da Silva, Rafaela Rehbahn Dos
Reis, Tassia Castelnobles Da Rosa, a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de
votação; a preparação, a realização de teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência e a carga, os
testes de funcionamento, a identificação; o acondicionamento dos cartões de memória de contingência em envelopes a serem lacrados e a
verificação e colocação de lacres nas urnas de lona para votação por cédula, nos seguintes dias e horários: 17/10/2018, das 09h às 20h,
18/10/2018, das 09h às 20h, 19/10/2018, das 09h às 20h, 22/10/2018, das 09h às 20h, 23/10/2018, das 09h às 20h e 24/10/2018, das 09h às
20h correspondente ao município de Porto Alegre, jurisdicionado por esta Zona Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e
demais interessados possam acompanhar e auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto nos artigos 84 e
91 da Resolução TSE nº 23.554/17, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e
coligações. Caso seja necessário, na mesma oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser
acompanhado e auditado, nos termos do art. 83 da mesma Resolução.
2. Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, nos seguintes dias e horários: 24/10/2018 às 09h e 25/10/2018 às 09h, as
pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas e conferência visual dos
dados contidos na tela, nos termos do art. 88 da Resolução TSE nº 23.554/17. Terminado o procedimento, havendo necessidade, ocorrerá,
nas mesmas datas, a geração de mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no mesmo lugar, a carga daquelas urnas que vierem a apresentar
problemas no momento em que forem ligadas para a visualização dos dados contidos em suas telas, para o que também estão intimadas as
pessoas referidas neste edital.
3. Ficam também cientificados de que, no dia 27/10/2018 vindouro, véspera do 2º turno do pleito, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais
de votação e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas, procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo
necessidade, ocorrerá, na mesma data, entre 08h e 20h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de
mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no lugar designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando da realização
deste procedimento e, eventualmente, daquela que for sorteada para a auditoria da votação paralela e tiver de ser substituída no local, para o
que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital (artigos 83 a 90 da mesma Resolução).
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4. Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia da votação, conforme o
art. 121 da Resolução TSE nº 23.554/17, desde que não tenha ocorrido votação naquela seção. Por fim, ficam cientes que, no dia do pleito,
poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou de justificativa, de acordo com o art. 97 da referida Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Cristina Leiria de Vasconcellos, Chefe do Cartório desta
Zona, subscrevo.
LUIZ AUGUSTO GUIMARÃES DE SOUZA
Juiz Eleitoral da 158ª Zona

159ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 029 /2018 (GERAÇÃO DAS MÍDIAS - 2º TURNO)
A Excelentíssima Senhora Dra. MARIA THEREZA BARBIERI, MMª. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 133, § 3º, da Lei n.º 4.737 (Código Eleitoral), de 15 de julho de 1965, e o art. 80 da Resolução TSE n.º
23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial a Digníssima Representante do Ministério Público Eleitoral nesta
Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na Avenida Padre Cacique, n.º 96,
neste município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, nos seguintes dias e horários: 17/10/2018, das 09h às 19h e 18/10/2018,
das 09h às 19h correspondente à 159ª Zona Eleitoral - Porto Alegre, a geração das mídias que serão utilizadas nas urnas eletrônicas no 2º
turno das ELEIÇÕES GERAIS 2018 (cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos de urna e de
gravação de resultado), de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o processo,
conforme o disposto no artigo 35 da Resolução TSE n.º 23.550, de 18 de dezembro de 2017.
Ficam ainda cientificados que, na hipótese de a geração das mídias e a carga das urnas não ocorreram em ato contínuo, os cartões de
memória de carga, ao final da geração, deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, conforme disposto no § 5º do artigo 80 da
Resolução TSE n.º 23.554/17.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, ROBSON THALES RODRIGUES, Chefe de Cartório da
159ª Zona Eleitoral, subscrevo.
MARIA THEREZA BARBIERI,
Juíza Eleitoral da 159ª Zona.

160ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 28/2018 GERAÇÃO DAS MÍDIAS 2º TURNO
(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com o que dispõe o art. 133, § 3º, da Lei nº 4.737 (Código Eleitoral), de 15 de julho de 1965, e o art. 80 da Resolução TSE nº
23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96,
neste município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 17/10/2018, das 09h às 19h e
18/10/2018, das 09h às 19h correspondente ao(s) município(s) de Porto Alegre, a geração das mídias que serão utilizadas nas urnas
eletrônicas no 2º turno das ELEIÇÕES GERAIS 2018 (cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos
de urna e de gravação de resultado), de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o
processo, conforme o disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº 23.550, de 18 de dezembro de 2017.
Ficam ainda cientificados que, na hipótese de a geração das mídias e a carga das urnas não ocorreram em ato contínuo, os cartões de
memória de carga, ao final da geração, deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, conforme disposto no § 5º do artigo 80 da
Resolução TSE nº 23.554/17.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente edital,
que vai afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, MICHELLE DORNELLES D AGOSTINI, Chefe do Cartório
desta Zona, subscrevo.
ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA
Juiz(a) Eleitoral da 160ª Zona
EDITAL Nº 027/2018
SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DE JUSTIFICATIVAS
Eleições Gerais 2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, em conformidade com o disposto no art. 120, § 3º do
Código Eleitoral, combinado com a Resolução TSE n. 23.554/17, procedeu à substituição dos componentes das Mesas Receptoras de Votos e
de Justificativas que atuarão em 07 de outubro de 2018. Se houver segundo turno, em 28 de outubro de 2018, fica dispensado o Secretário da
composição dessas Mesas Receptoras de Votos. Na mesma oportunidade, dá conhecimento de que foram designados os locais onde serão
instaladas as Seções Eleitorais desta Zona, consoante relação anexa:
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Município: 88013 - Porto Alegre
Local de Votação: 1180 - ESC. EST. SANTOS DUMONT
Seção: 36
LUIS CARLOS MAIRESSE REIS RIBEIRO

074670660426

1º MESÁRIO

Local de Votação: 1198 - ESC. MUN. DE ENS. FUND. ARAMY SILVA
Seção: 442
ANA PAULA BARBOSA

092610450450

1º MESÁRIO

NATALIA DE MOURA

087039760418

SECRETÁRIO

Local de Votação: 1473 - ESCOLA ADVENTISTA DE PORTO ALEGRE
Seção: 474
MARCILEY PASTORA PRATA DOS SANTOS

019205422224

SECRETÁRIO

Local de Votação: 1481 - ESCOLA ESTADUAL OTAVIO MANGABEIRA
Seção: 294
CARLA REGINA DAL LAGO VALERIO

069397120400

SECRETÁRIO

Local de Votação: 1490 - ASSOCIACAO DE ENSINO SANTA TERESA DE JESUS
Seção: 196
ARIANE CECCHI PEREIRA

075683330442

SECRETÁRIO

Local de Votação: 1503 - ESCOLA ESTADUAL RAFAEL PINTO BANDEIRA
Seção: 183
ANDREA SANDER

025117650434

SECRETÁRIO

037226570469

2º MESÁRIO

Seção: 366
SARA BEATRIZ MELLO GOMES

Local de Votação: 1570 - ESCOLA ESTADUAL OSORIO DUQUE ESTRADA
Seção: 249
NICOLAS DOS SANTOS

105768850450

SECRETÁRIO

Local de Votação: 1589 - ESCOLA ESTADUAL PADRE REUS
Seção: 463
NATALIA VIEIRA GUSMAO

044245650930

SECRETÁRIO

Local de Votação: 1597 - ESCOLA ESTADUAL LANDEL DE MOURA
Seção: 416
SIMONI DA CRUZ MACHADO

052167290418

2º MESÁRIO

Local de Votação: 1600 - ESCOLA ESTADUAL TRES DE OUTUBRO
Seção: 111
ALINE GABRIELA GONÇALES DE SANT'ANA

226206770175

2º MESÁRIO

067518100493

SECRETÁRIO

Seção: 298
PAOLA BECHI DO NASCIMENTO

Local de Votação: 1627 - ESCOLA ESTADUAL ALCEU WAMOSY
Seção: 57
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RODRIGO LIMA BARBOSA

067520170400
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SECRETÁRIO

Local de Votação: 1635 - ESCOLA ESTADUAL CONEGO PAULO DE NADAL
Seção: 20
SANDRA MARA DE HOLLEBEN

037819780400

SECRETÁRIO

067355960400

2º MESÁRIO

039207430493

SECRETÁRIO

092601670477

SECRETÁRIO

088065750485

1º MESÁRIO

Local de Votação: 1643 - INSTITUTO SANTA LUZIA
Seção: 476
JUSCELINO RAMIRES CHALME
Local de Votação: 1740 - E. E. 1.G. MONTE LÍBANO
Seção: 492
PAULO RICARDO FONTOURA
Local de Votação: 1767 - E. E. 1.G. JARDIM VILA NOVA
Seção: 509
JOREL MARCIANO RESTANO
Local de Votação: 1775 - E. E. PAULINA MORESCO
Seção: 510
MARLON DE BORBA VEIGA

Local de Votação: 1783 - E. M. 1.G. LEOCÁDIA FELIZARDO PRESTES
Seção: 527
QUELERSON OLIVEIRA DA SILVA

066288330493

2º MESÁRIO

107459390469

SECRETÁRIO

097153850400

1º MESÁRIO

007624030442

1º MESÁRIO

114980030493

SECRETÁRIO

Local de Votação: 1791 - E. E. 1.G. PARAÍBA
Seção: 536
FRANCISCO PAULO GARCIA
Local de Votação: 1813 - E. M. VILA MONTECRISTO
Seção: 467
EDUARDO SELLI DA COSTA
Seção: 558
EDUARDO LIMA GAZZOLA
Seção: 561
PRISCILA MORAES DE PAULA

INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, os nomeados ficam intimados a comparecer nos locais indicados, às 7 horas do dia 07 de outubro de 2018 para
constituírem as respectivas Mesas Receptoras de Votos. Se houver segundo turno, em 28 de outubro de 2018, fica dispensado o Secretário da
composição dessas Mesas Receptoras de Votos.
IMPEDIMENTOS
1) Não poderão ser nomeados para compor as mesas receptoras de votos (Código Eleitoral, art. 120, § 1º, incisos I a IV, Lei nº 9.504/97):
I. os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;
II. os membros de diretórios de partido político, desde que exerçam função executiva;
III. as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo;
IV. os que pertencerem ao serviço eleitoral;
V. os eleitores menores de dezoito anos.
2) Na mesa receptora de votos, é vedada a participação de parentes em qualquer grau e de servidores da mesma repartição pública ou
empresa privada, se trabalharem no mesmo recinto (Lei nº 9.504/97).
Os motivos que tiver o(a) nomeado(a) para recusar a indicação ficarão à livre apreciação deste Juízo e somente poderão ser alegados até 05
(cinco) dias a contar do recebimento da convocação, sendo que, por questão de saúde, dependerão de prévio exame procedido pelo serviço
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médico do Tribunal Regional Eleitoral ou, inexistindo este serviço oficial no município, poderá ser aceito atestado passado por médico
particular, a critério deste(a) Juiz(a) Eleitoral.
IMPUGNAÇÃO
1) Da nomeação dos componentes da Mesa Receptora de Votos, poderá qualquer partido reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da publicação deste edital (Lei 9.504/97, art. 63).
PENALIDADES
1) Os nomeados que não declararem a existência dos impedimentos referidos nos incisos I a IV do item 1 estarão sujeitos à pena de detenção
de até 06 (seis) meses ou pagamento de multa (Código Eleitoral, art. 120, § 5º e art. 310).
2) O nomeado que não comparecer ao local designado para a instalação de Mesa Receptora de Votos, indicado neste Edital e no documento
de nomeação, sem justa causa, apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após a realização do pleito ao qual faltou, incorrerá em multa
prevista pelas normas vigentes, que poderá ser cobrada através do executivo fiscal (Código Eleitoral, art. 124), independente de
responsabilização por meio de processo criminal eleitoral.
3) Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será suspensão de até quinze dias (Código Eleitoral, art. 124, § 2º).
4) As penas serão aplicadas em dobro, se a Mesa Receptora de Votos deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124, §
3º).
5) Os mesários que recusarem ou abandonarem o serviço eleitoral, sem justa causa, incorrerão à pena de detenção de até 02 (dois) meses, ou
pagamento de 90 a 120 dias-multa (Código Eleitoral, art. 344).
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente
Edital, na Capital, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e, nos demais municípios, afixado no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Porto Alegre em 10 de outubro de 2018. Eu, MICHELLE DORNELLES D AGOSTINI, Chefe de Cartório da
160ª Zona Eleitoral, subscrevi.
ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA
Juiz(a) Eleitoral da 160ª Zona.
EDITAL Nº 29/2018 CARGA DAS URNAS 2º TURNO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais
e em conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
1. TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial o(a) Digníssimo(a) Representante do Ministério Público
Eleitoral nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na RUA
ERNESTO DA FONTOURA, 194, neste município, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas no 2º turno das
ELEIÇÕES GERAIS 2018, executará, pelos técnicos Antônio Paulo Hubba, Marcus Vinicius Martins Costa, Rogerio Garcia Soares, Sergio
Fortes dos Santos, Vanderlei Alves Ribeiro dos Santos, Marialice Rangel Perroud, Marilene Pitrez Salis, Adriana Perrot Czarnobay, Edgar
Simas dos Santos, Letícia Garcia, Alberto Gehrke, Aline Amaral Muszinski e pelos auxiliares Andre Carrion Penna, Camila Alberton de Araújo,
Gabriel de Oliveira Ledur, Hivair Garrincha Leal, Jeferson da Paixão Matos, João Carlos Palmeira Vieira, Luana Borges Finato, Paulo Luis
Schrammel, Rubem Rodrigo Felipe Medeiros de Magalhaes, Victoria Karpinski, Vinícius de Almeida Luisi, Luis Eduardo de Los Reyes Romeu,
Whalison Castelnobles da Rosa, Alexia Medeiros Lima, Iamasse da Silva Vieira, Bruna Dornelles D'Agostini, Felipe Monteiro dos Santos,
Gercia Zelina Quadros Moreira, Joseane Monteiro dos Santos, Frantchesco Rabaiolli, Jessica Motta de Araujo, Lisiane Jacintho de Oliveira,
Rodrigo Chagas dos Santos, Everton Luis Santos Leal, Jessica Alice Feitosa Pereira, Marcelo Bertoncello Gallicchio, Ricardo de Moura
Rangel, Rodrigo Bittencourt Oliveira, Andressa Ribas Gadea, João Carlos Palmeira Vieira, Kelen Suelen da Conceição Pescador e Mauro
Fabricio Nunes Gonçalves, Daniel Villar de Oliveira, Elisangela Martins Ritz Balardim, Jaqueline Maria Weinet, Rafael Barboza Nunez, Adriane
Smolarek da Silva, Lucas da Fonseca Machado, Luis Haroldo de Avila Miranda, Maria Eduarda Dornelles D'Agostini, Regina Medianeira
Santos Mendes, Paolo Bakunin Nascimento da Silva, Eliane de Almeida, Fernanda da Silveira Costa, Franciane Lemes dos Santos, Marcelo
Monteiro Mendes, Maria Cleonice da Silva Lima, Thaiana de Bastos Silva, Andressa Regina Gomes da Silva, Kelly Cristina Ferreira e Diego
Erthal Almeida, a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação e a preparação,
a realização de teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência; o acondicionamento dos cartões de
memória de contingência em envelopes a serem lacrados e a verificação e colocação de lacres nas urnas de lona para votação por cédula,
no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 17/10/2018, das 08h às 19h, 18/10/2018, das 08h às 19h, 19/10/2018, das 08h às 19h, 20/10/2018, das
08h às 19h, 21/10/2018, das 08h às 19h, 22/10/2018, das 08h às 19h, 23/10/2018, das 08h às 19h e 24/10/2018, das 08h às 19h
correspondente ao(s) município(s) de Porto Alegre, jurisdicionado(s) por esta Zona Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e
demais interessados possam acompanhar e auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto nos artigos 84 e
91 da Resolução TSE nº 23.554/17, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e
coligações. Caso seja necessário, na mesma oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser
acompanhado e auditado, nos termos do art. 83 da mesma Resolução.
2. Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, no(s) seguinte(s) dia(s) e horários(s): 24/10/2018 às 08h, 25/10/2018 às
08h e 26/10/2018 às 08h, as pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas
e conferência visual dos dados contidos na tela, nos termos do art. 88 da Resolução TSE nº 23.554/17. Terminado o procedimento, havendo
necessidade, ocorrerá, nas mesmas datas, a geração de mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no mesmo lugar, a carga daquelas urnas
que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para a visualização dos dados contidos em suas telas, para o que
também estão intimadas as pessoas referidas neste edital.
3. Ficam também cientificados de que, no dia 27/10/2018 vindouro, véspera do 2º turno do pleito, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais
de votação e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas, procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo
necessidade, ocorrerá, na mesma data, entre 08h e 20h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de
mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no lugar designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando da realização
deste procedimento e, eventualmente, daquela que for sorteada para a auditoria da votação paralela e tiver de ser substituída no local, para o
que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital (artigos 83 a 90 da mesma Resolução).
4. Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia da votação, conforme o
art. 121 da Resolução TSE nº 23.554/17, desde que não tenha ocorrido votação naquela seção. Por fim, ficam cientes que, no dia do pleito,
poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou de justificativa, de acordo com o art. 97 da referida Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral publicar o presente edital,
que vai afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, MICHELLE DORNELLES D AGOSTINI, Chefe do Cartório
desta Zona, subscrevo.
ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA
Juiz(a) Eleitoral da 160ª Zona
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161ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 42/2018 (GERAÇÃO DAS MÍDIAS - 2º TURNO)
O Excelentíssimo Senhor RÉGIS DE OLIVEIRA MONTENEGRO BARBOSA, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais
e em conformidade com o que dispõe o art. 133, § 3º, da Lei nº 4.737 (Código Eleitoral), de 15 de julho de 1965, e o art. 80 da Resolução TSE
nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial a Digníssima Representante do Ministério Público Eleitoral nesta
Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, que, na AV. PADRE CACIQUE, 96, neste
município, sede do Cartório desta Zona Eleitoral, executará, nos seguintes dias e horários: 17/10/2018, das 09h às 20h, 18/10/2018, das 09h
às 20h, 19/10/2018, das 09h às 20h, 20/10/2018, das 09h às 20h, 21/10/2018, das 09h às 20h, 22/10/2018, das 09h às 20h, 23/10/2018, das
09h às 20h e 24/10/2018, das 09h às 20h correspondente a 161ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, a geração das mídias que serão utilizadas nas
urnas eletrônicas no 2º turno das ELEIÇÕES GERAIS 2018 (cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, mídias com
aplicativos de urna e de gravação de resultado), de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e
auditar o processo, conforme o disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº 23.550, de 18 de dezembro de 2017.
Ficam ainda cientificados que, na hipótese de a geração das mídias e a carga das urnas não ocorreram em ato contínuo, os cartões de
memória de carga, ao final da geração, deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, conforme disposto no § 5º do artigo 80 da
Resolução TSE nº 23.554/17.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. Eu, LIANE MARIA ZAMBROZUSKI, Chefe do
Cartório desta Zona, subscrevo,
RÉGIS DE OLIVEIRA MONTENEGRO BARBOSA
Juiz Eleitoral da 161ª Zona
EDITAL Nº 43/2018 (CARGA DAS URNAS - 2º TURNO)
O Excelentíssimo Senhor RÉGIS DE OLIVEIRA MONTENEGRO BARBOSA, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais
e em conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017,
1. TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial a Digníssima Representante do Ministério Público Eleitoral
nesta Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na RUA ERNESTO DA
FONTOURA, 164 – São Geraldo, neste município, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas a serem utilizadas no 2º turno das
ELEIÇÕES GERAIS 2018, executará, pelos técnicos Adriana Perrot Czarnobay, Antônio Paulo Hubba, Denise Maria Defavery de Azevedo,
Edgar Simas dos Santos, Leticia Garcia, Marcus Vinicius Martins Costa, Marialice Rangel Perroud, Marilene Pitrez Salis, Rogerio Garcia
Soares, Sergio Fortes dos Santos, Simone Cristina Breiner Monteiro, Vanderlei Alves Ribeiro dos Santos, Adriane Smolerek da Silva, Alexia
Medeiros Lima, Andre Carrion Penna, Andressa Ribas Gadea, Arthur Kersting Lemmertz, Camila Alberton de Araujo, Diego Erthal Almeida,
Eliane de Almeida, Elisangela Martins Ritz Balardim, Everton Luis Santos Leal, Felipe Monteiro dos Santos, Fernanda da Silveira Costa,
Franciane Lemes dos Santos, Frantchesco Rabaiolli, Gercia Zelina Quadros Moreira, Hivair Garrincha Leal, Iamassê da Silva Vieira, Jaqueline
Maria Weinet, Jeferson da Paixao Matos, Jessica Alice Feitosa Pereira, Jessica Motta de Araujo, João Carlos Palmeira Vieira, Jocelito Rosso
Svihgun, Jorge Leonel Maria Godinho, Joseane Monteiro dos Santos, Kelen Suelen da Conceição Pescador, Kelly Cristina Ferreira, Laura
Beatriz de Fraga, Lisiane Jacintho de Oliveira, Luana Borges Finato, Lucas da Fonseca Machado, Luis Eduardo De Los Reyes Romeo, Luis
Haroldo de Avila Miranda, Marcelo Bertoncello Gallicchio, Marcelo Monteiro Mendes, Marcia Cleonice da Silva Lima, Maria Eduarda Dornelles
D'Agostini, Matheus Martins Pires, Mauro Fabricio Nunes Gonçalves, Paolo Bakunin Nascimento da Silva, Paulo Luis Schrammel, Paulo
Ronaldo Fagundes Costa, Rafael Barboza Nunez, Rafaela Rehbahn dos Reis, Regina Medianeira Santos Mendes, Ricardo de Moura Rangel,
Rodrigo Bittencourt Oliveira, Rodrigo Chagas dos Santos, Rubem Rodrigo Felipe, Tassia Castelnobles da Rosa, Thaiana de Bastos Silva,
Victoria Karpinski e Whalison Castelnobles da Rosa, a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas
eletrônicas de votação; a preparação, a realização de teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência e
a carga, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas destinadas às mesas receptoras de justificativas (se for
o caso); o acondicionamento dos cartões de memória de contingência em envelopes a serem lacrados e a verificação e colocação de lacres
nas urnas de lona para votação por cédula, nos seguintes dias e horários: 17/10/2018, das 09h às 20h, 18/10/2018, das 09h às 20h,
19/10/2018, das 09h às 20h, 20/10/2018, das 09h às 20h, 21/10/2018, das 09h às 20h, 22/10/2018, das 09h às 20h, 23/10/2018, das 09h às
20h e 24/10/2018, das 09h às 20h correspondente a 161ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, de modo que as pessoas acima mencionadas e
demais interessados possam acompanhar e auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto nos artigos 84 e
91 da Resolução TSE nº 23.554/17, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e
coligações. Caso seja necessário, na mesma oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser
acompanhado e auditado, nos termos do art. 83 da mesma Resolução.
2. Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, nos seguintes dias e horários: 24/10/2018 às 09h, 25/10/2018 às 09h e
26/10/2018 às 09h, as pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas e
conferência visual dos dados contidos na tela, nos termos do art. 88 da Resolução TSE nº 23.554/17. Terminado o procedimento, havendo
necessidade, ocorrerá, nas mesmas datas, a geração de mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no mesmo lugar, a carga daquelas urnas
que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para a visualização dos dados contidos em suas telas, para o que
também estão intimadas as pessoas referidas neste edital.
3. Ficam também cientificados de que, no dia 27/10/2018 vindouro, véspera do 2º turno do pleito, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais
de votação e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas, procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo
necessidade, ocorrerá, na mesma data, entre 08h e 20h, podendo se estender caso necessário, na sede do Cartório Eleitoral, a geração de
mídias, incluída a AVPART, e, logo após, no lugar designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando da realização
deste procedimento e, eventualmente, daquela que for sorteada para a auditoria da votação paralela e tiver de ser substituída no local, para o
que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital (artigos 83 a 90 da mesma Resolução).
4. Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia da votação, conforme o
art. 121 da Resolução TSE nº 23.554/17, desde que não tenha ocorrido votação naquela seção. Por fim, ficam cientes que, no dia do pleito,
poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou de justificativa, de acordo com o art. 97 da referida Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume.
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Dado e passado nesta cidade, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. Eu, LIANE MARIA ZAMBROZUSKI, Chefe do
Cartório desta Zona, subscrevo.
RÉGIS DE OLIVEIRA MONTENEGRO BARBOSA
Juiz Eleitoral da 161ª Zona

162ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 030/2018
A Doutora LETÍCIA BERNARDES DA SILVA, Juíza Eleitoral da 162ª Zona de Santa Cruz 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 Ernesto Alves, 760, em
Santa Cruz do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31
e §§ da Resolução TSE n. 23.464/15, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Vera Cruz/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS, e
afixado no local de costume.
Santa Cruz do Sul-RS, 11 de outubro de 2018.
Eu, Luiz Claudio Costa, Chefe de Cartório da 162ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA,
Juíza Eleitoral.

173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 055/2018 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 126-32.2017.6.21.0173
AUTOR(S): MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
VITIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S): ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA (ADV. MÁRCIA HELENA BRASIL ALVES, OAB/RS 47E265 E VINÍCIUS RENATO ALVES,
OAB/RS 67.791)
"Vistos.
Designo audiência para interrogatório do réu e oitiva de testemunha, no dia 08/11/2018, às 16:15h, a ser realizada na sala de audiências da 4ª
Vara Cível do forum desta Comarca, sala 302.
Intimem-se.
Em 09 de outubro de 2018."
Quelen Van Caneghan
Juíza Eleitoral
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