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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PROCESSO 0603500-07.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603500-07.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO, LUIZ CARLOS
GHIORZZI BUSATO Advogados do(a) REQUERENTE: GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA - RS15681 Advogados do(a) REQUERENTE:
GABRIELA MACIEL GUTERRES - RS106062, GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA - RS15681 Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA
MACIEL GUTERRES - RS106062, GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA - RS15681
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/06/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 29 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600001-03.2019.6.21.0025
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600001-03.2019.6.21.0025
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Jaguarão
Polo Ativo: RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Polo Passivo: RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE JAGUARAO, PAULO
RENATO JAGUARAO SILVA DA ROSA, ADAO LUIS RODRIGUES SILVA, NADIA MARIA REY SILVA, MARIA ISABEL COSTA OLIVEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: TASSIA REY SILVA - RS0094239A
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 15/06/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 29 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600007-96.2019.6.21.0158
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600007-96.2019.6.21.0158
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: RECORRENTE: PT DIRETORIO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE Advogados do(a) RECORRENTE: IAN CUNHA ANGELI RS0086860A-B, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS0025419A
Polo Passivo: RECORRIDO: JUSTIÇA 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 16/06/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 29 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600003-22.2019.6.21.0041
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600003-22.2019.6.21.0041
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Santa Maria
Polo Ativo: REQUERENTE: PSDB - DIRETORIO Advogado do(a) REQUERENTE: RUI FABBRIN - RS0009727A
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 16/06/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 29 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0600605-39.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600605-39.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADAO CLAITON DE SOUZA LEMOS DEPUTADO ESTADUAL, ADAO CLAITON DE SOUZA
LEMOS Advogados do(a) REQUERENTE: ROSICLEIA DA SILVA NIEDERAUER - RS084656, HERMES ALEXANDRE ROCKENBACH DF057568 Advogados do(a) REQUERENTE: ROSICLEIA DA SILVA NIEDERAUER - RS084656, HERMES ALEXANDRE ROCKENBACH DF057568
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 08/06/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 29 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600282-68.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600282-68.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC INTERESSADO: JOSE UELINTON ALEXANDRE, SILVIO LUIZ
MATANA DA ROSA Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR ZAUZA - RS93740 Advogado do(a) INTERESSADO: JAIR ZAUZA - RS93740
Advogado do(a) INTERESSADO: JAIR ZAUZA - RS93740
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 22/06/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 29 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603403-07.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603403-07.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADRIANA LEITE DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, ADRIANA LEITE DA SILVA Advogados do(a)
REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS0049740A, ARTUR EDUARDO JARZINSKI ALFARO - RS80493, ROBERTO SILVA DA
ROCHA - RS48572 Advogados do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS0049740A, ARTUR EDUARDO JARZINSKI ALFARO RS80493, ROBERTO SILVA DA ROCHA - RS48572
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 22/06/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 29 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600257-55.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600257-55.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, REPUBLICANOS - DIRETÓRIO ESTADUAL DO RS INTERESSADO:
ROBERTO HENKE Advogados do(a) REQUERENTE: LEANDRO RAUPP TIETBHOL - RS56844, WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971,
MARICE BALBUENA DAL FORNO - RS47732, EMILE STEFFENS - RS103841, TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543, MARCOS DEWITT
WEINGARTNER - RS52761, LIVIA LOPES VARGAS - RS76631, ALEXSANDRA KARINE CONTE - RS85237, OSCAR STREB SARTORIO RS77751 Advogados do(a) REQUERENTE: LEANDRO RAUPP TIETBHOL - RS56844, WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971, MARICE
BALBUENA DAL FORNO - RS47732, EMILE STEFFENS - RS103841, TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543, MARCOS DEWITT WEINGARTNER
- RS52761, LIVIA LOPES VARGAS - RS76631, ALEXSANDRA KARINE CONTE - RS85237, OSCAR STREB SARTORIO - RS77751
Advogados do(a) INTERESSADO: LEANDRO RAUPP TIETBHOL - RS56844, WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971, MARICE BALBUENA
DAL FORNO - RS47732, EMILE STEFFENS - RS103841, TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543, MARCOS DEWITT WEINGARTNER - RS52761,
LIVIA LOPES VARGAS - RS76631, ALEXSANDRA KARINE CONTE - RS85237, OSCAR STREB SARTORIO - RS77751
Polo Passivo: INTERESSADO: JUSTIÇA 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 23/06/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 29 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0600678-11.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600678-11.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, DIEISON JOCEMAR ENGROFF, ILAINE TERESINHA ENGROFF
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 23/06/2020, às 14:00, que se realizará por videoconferência.
O advogado que tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail saspr@tre-rs.jus.br, até 24
horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o evento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 29 de maio de 2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 543, DE 28 DE MAIO DE 2020.
O DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar o servidor Ricardo Raupp Evaldt, Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função
Comissionada de Assistente III (FC-3) da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação, a partir de 01-6-2020.
Art. 2.º Designar a servidora Larissa Brentano, Técnica Judiciária, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para a Função
Comissionada de Assistente III (FC-3) da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação, partir de 01-6-2020.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
PRESIDENTE.

ZONAS ELEITORAIS

28ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 10/2020 - 28 ZE/RS
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600017-11.2020.6.21.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE
LAGOA VERMELHA RS
INTERESSADO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE LAGOA VERMELHA RS
INTERESSADO: CRISTIELI DA SILVA GOIS
SENTENÇA
Vistos.
I RELATÓRIO
Trata o presente feito de regularização de inscrições eleitorais envolvidas em coincidência detectadas no Batimento TSE, realizado em 25 de
maio de 2020, disponibilizada no sistema ELO, sob o nº DRS2002733751 com o propósito de expurgar duplicidades de inscrições eleitorais..
Como referido na informação inicial com ID 1312316, a coincidência envolve duas inscrições eleitorais pertencentes à eleitora CRISTIELI DA
SILVA GOIS, ambas vinculadas ao município de CASEIROS/RS. A mais antiga n. 1098.6052.0477 decorrente de um requerimento de
transferência, digitado no cartório, A mais recente, com n. 1217.0837.3751 vinculada a um procedimento equivocado, realizado pela eleitora
por meio do Título Net.
Assim, como já restou identificado equívoco na utilização do Sistema Título Net por parte da eleitora que, ao invés de escolher a operação
Transferência para movimentar sua inscrição eleitoral para o novo município, optou em utilizar a operação Alistamento. De igual forma a
escrivania relatou que não obteve êxito para indeferir a inscrição mais recente.
Considerando a suspensão das atividades presenciais nesta Justiça Eleitoral; a informação de que o agrupamento em coincidência envolve
apenas um eleitor, suspendo a publicação do Edital, previsto no artigo 35 da Resolução TSE 21.538/2003, que seria afixado no mural do
cartório e, de igual forma, dispenso o preenchimento do Requerimento de Regularização de Inscrição - RRI -previsto no artigo 37, inciso V,
também da Resolução TSE 21.538/2003.
É O RELATÓRIO
DECIDO
II FUNDAMENTAÇÃO
O agrupamento em coincidência é o resultado do cruzamento das informações que constam no cadastro eleitoral e tem o propósito de garantir
a que um mesmo eleitor não possa estar na posse de mais do que uma inscrição eleitoral. Ao mesmo tempo que visa expurgar inscrições
eleitorais indevidas, tem como finalidade garantir que cada pessoa terá o direito e o dever de votar.
A decisão dos agrupamentos em coincidência está regulada na Resolução TSE 21.538/2003, a partir do artigo 33 e seguintes. No caso em
tela, foram dispensadas a publicação do edital e o preenchimento do RRI porque restou confirmado que as duas inscrições eleitorais
pertencem a Cristieli da Silva Góis.
Assim, considerando a informação e os documentos acostados aos autos, bem com os procedimentos adotados, determino, nos termos do
artigo artigo 37, inciso VII, Resolução -TSE n°21.538, sejam adotadas as medidas a seguir, para garantir que apenas uma inscrição eleitoral
passe a pertencer a Cristieli da Silva Gois.
III - DISPOSITIVO
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Pelo exposto, determino o registro do agrupamento em coincidência DRS2002733751 do CANCELAMENTO da inscrição
eleitoral 1217.0837.3751 e que seja REGULARIZADA a inscrição eleitoral n.1098.6052.0477. Dessa forma, a eleitora manterá ativa a inscrição
eleitoral que já possuía e estará votando no município de Caseiros/RS, como demonstrou ao preencher de forma equivocada o requerimento
do Título Net.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
GERSON LIRA,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 8/2020 - 28 ZE/RS
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600016-26.2020.6.21.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE
LAGOA VERMELHA RS
INTERESSADO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE LAGOA VERMELHA RS, JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE ARROIO DO TIGRE
RS
INTERESSADO: THALIA KAFEY SALES
SENTENÇA
Vistos.
I RELATÓRIO
Trata o presente feito de regularização de inscrições eleitorais envolvidas em coincidência, detectadas no Batimento TSE, realizado em 18 de
maio de 2020, disponibilizada no sistema ELO, sob o nº DRS2002732224, com o propósito de expurgar duplicidades de inscrições eleitorais..
Como referido na informação inicial com ID 1307410, a coincidência envolve duas inscrições eleitorais pertencentes à eleitora THALIA KAFEY
SALES. A mais antiga n.1156.3282.0442, vinculada ao município 89753 - SALTO DO JACUÍ/RS - que integra a 154ª Zona Eleitoral – ARROIO
DO TIGRE/RS. A inscrição eleitoral mais recente, decorrente de procedimento equivocado, realizado pela eleitora por meio do Título Net, com
n. 1217.0841.0418, pertencente ao município 87165 - MULITERNO/RS - que integra a 028ª Zona Eleitoral - LAGOA VERMELHA/RS.
Assim, como já restou identificado equívoco na utilização do Sistema Título Net por parte da eleitora que, ao invés de escolher a operação
Transferência para movimentar sua inscrição eleitoral para o novo município, optou em utilizar a operação Alistamento.
Considerando a suspensão das atividades presenciais nesta Justiça Eleitoral; a informação de que o agrupamento em coincidência envolve
apenas um eleitor, suspendo a publicação do Edital, previsto no artigo 35 da Resolução TSE 21.538/2003, que seria afixado no mural do
cartório e, de igual forma, dispenso o preenchimento do Requerimento de Regularização de Inscrição - RRI -previsto no artigo 37, inciso V,
também da Resolução TSE 21.538/2003.
É O RELATÓRIO
DECIDO
II FUNDAMENTAÇÃO
O agrupamento em coincidência é o resultado do cruzamento das informações que constam no cadastro eleitoral e tem o propósito de garantir
a que um mesmo eleitor não possa estar na posse de mais do que uma inscrição eleitoral. Ao mesmo tempo que visa expurgar inscrições
eleitorais indevidas, tem como finalidade garantir que cada pessoa terá o direito e o dever de votar.
A decisão dos agrupamentos em coincidência está regulada na Resolução TSE 21.538/2003, a partir do artigo 33 e seguintes.
No caso em tela, foram dispensadas a publicação do edital e o preenchimento do RRI, porque restou confirmado que as duas inscrições
eleitorais pertencem a Thalia Kafey Sales. Como referido a inscrição mais antiga n.1156.3282.0442 está vinculada ao município 89753 SALTO DO JACUÍ da 154ªZE/RS e, a mais recente, oriunda do procedimento equivocado, quando da utilização do Sistema de Título Net, com
n. 1217.0841.0418, pertencente ao município 87165 - MULITERNO - da 028ª ZE/RS.
Assim, considerando a informação e os documentos acostados aos autos, bem com os procedimentos adotados determino, nos termos do
artigo artigo 37, inciso VII, Resolução -TSE n°21.538, sejam adotadas as medidas a seguir, para garantir que apenas uma inscrição eleitoral
passe a pertencer a Thalia Kafey Sales.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o registro no agrupamento em coincidência DRS2002732224 do CANCELAMENTO da inscrição
eleitoral 1217.0841.0418, pertencente ao município 87165 - MULITERNO - da 028ª ZE/RS e que seja REGULARIZADA a
inscrição 1156.3282.0442 está vinculada ao município 89753 - SALTO DO JACUÍ da 154ªZE/RS.
Processada a decisão acima, proceda-se a operação de transferência inicialmente pretendida pela eleitora, mediante a digitação do RAE
diferido, devendo ser indicada a data de 03.05.2020, que corresponde a data em que foi protocolado o requerimento por meio do Sistema de
Título Net.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
GERSON LIRA,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 9/2020 - 28 ZE/RS
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600015-41.2020.6.21.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE
LAGOA VERMELHA RS
INTERESSADO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE LAGOA VERMELHA RS
INTERESSADO: VICTOR DE ALMEIDA BRANDT
SENTENÇA
Vistos.
I RELATÓRIO
Trata o presente feito de regularização de inscrições eleitorais envolvidas em coincidência detectadas no Batimento TSE, realizado em 18 de
maio de 2020, disponibilizada no sistema ELO, sob o nº DRS2002732276 com o propósito de expurgar duplicidades de inscrições eleitorais..
Como referido na informação inicial com ID 1298942, a coincidência envolve duas inscrições eleitorais pertencentes ao eleitor VICTOR DE
ALMEIDA BRANDT. A mais antiga, nº.1217.0438.04692, pertencente ao município nº 87.270 - Lagoa Vermelha/RS - da 028ª Zona Eleitoral –
LAGOA VERMELHA/RS. A inscrição eleitoral mais recente, decorrente de procedimento equivocado, realizado pela eleitor por meio do Título
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Net com nº.1217.0928.0400, vinculada ao município nº 85.880 - Caseiros/RS que também integra a 028ª Zona Eleitoral - LAGOA
VERMELHA/RS.
Assim, como já restou identificado equívoco na utilização do Sistema Título Net por parte do eleitor, que, ao invés de escolher a operação
Transferência para movimentar sua inscrição eleitoral para o novo município, optou em utilizar a operação Alistamento.
Considerando a suspensão das atividades presenciais nesta Justiça Eleitoral; a informação de que o agrupamento em coincidência envolve
apenas um eleitor, suspendo, a publicação do Edital, previsto no artigo 35 da Resolução TSE 21.538/2003, que seria afixado no mural do
cartório, e, de igual forma, dispenso o preenchimento do Requerimento de Regularização de Inscrição - RRI -previsto no artigo 37, inciso V,
também da Resolução TSE 21.538/2003.
É O RELATÓRIO
DECIDO
II FUNDAMENTAÇÃO
O agrupamento em coincidência é o resultado do cruzamento das informações que constam no cadastro eleitoral e tem o propósito de garantir
a que um mesmo eleitor não possa estar na posse de mais do que uma inscrição eleitoral. Ao mesmo tempo que visa expurgar inscrições
eleitorais indevidas, tem como finalidade garantir que cada pessoa terá o direito e o dever de votar.
A decisão dos agrupamentos em coincidência está regulada na Resolução TSE 21.538/2003, a partir do artigo 33 e seguintes.
No caso em tela, foram dispensadas a publicação do edital e o preenchimento do RRI, porque restou confirmado que as duas inscrições
eleitorais pertencem a VICTOR DE ALMEIDA BRANDT. Como referido, as inscrições pertencem a municípios que integram a 028ª ZE/RS. A
mais antiga está vinculada ao município de Lagoa Vermelha/RS e, a mais recente, oriunda do procedimento equivocado, quando da utilização
do Sistema de Título Net, com n. 1217.0841.0418, pertencente ao município Caseiros/RS.
Assim, considerando a informação e os documentos acostados aos autos, bem com os procedimentos adotados determino, nos termos do
artigo artigo 37, inciso VII, Resolução -TSE n°21.538, sejam adotadas as medidas a seguir, para garantir que apenas uma inscrição eleitoral
passe a pertencer a VICTOR DE ALMEIDA BRANDT.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o registro no agrupamento em coincidência DRS2002732276 do CANCELAMENTO da inscrição
eleitoral 1217.0928.0400, pertencente ao município 87165 - CASEIROS - da 028ª ZE/RS e que seja REGULARIZADA a
inscrição 1217.0438.04692, vinculada ao município 87270 - LAGOA VERMELHA/RS.
Processada a decisão, acima, proceda-se a operação de transferência inicialmente pretendida pelo eleitor, mediante a digitação do RAE
diferido, devendo ser indicada a data de 06.05.2020, que corresponde a data em que foi protocolado o requerimento por meio do Sistema de
Título Net.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
GERSON LIRA,
Juiz Eleitoral.

42ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 004/2020
A Doutora MIROSLAVA DO CARMO MENDONÇA, Juíza Eleitoral da 042ª Zona de Santa Rosa-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 Buenos Aires, n.º 919, sala
102, em Santa Rosa, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95, e art. 28
da Resolução TSE n.º 23.604/2019, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2019, dos diretórios municipais. OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial,
do seguinte partido político:
PORTO MAUÁ/RS
PARTIDO LIBERAL - PL PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as
prestações de contas anuais dos demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estejam sujeitos. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o
presente Edital, que vai afixado no local de costume. Santa Rosa – RS, 29 de maio de 2020. Eu,Carolina Giordani Kretzmann Watthier, Chefe
de Cartório da 042ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. MIROSLAVA DO CARMO MENDONÇA, Juíza Eleitoral.

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2020 - 057ZERS
CLASSE DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553)
PROCESSO n.: 0600016-36.2020.6.21.0057
Vistos.
Compulsando os documentos anexos, percebe-se claramente que se trata da mesma pessoa, NICOLE DINIZ DOS SANTOS.
Verificado o equívoco da operação de alistamento, por ser a referida pessoa já alistada, determino:
1. Autue-se processo da classe Duplicidade/Pluralidade de Inscrições;
2. Cancele-se a inscrição mais recente (1230 3783 0426), com fundamento no art. 37, VI, da Res. TSE n. 21.538/2003, sendo promovida, na
inscrição primitiva, a revisão que, em princípio, deveria ter ocorrido.
Seja a presente decisão registrada no ELO.
Publique-se.
Após, não havendo mais providências a serem efetuadas, arquivem-se os autos.
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Uruguaiana/RS, 22 de maio de 2020.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2020 - 057ZERS
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600019-88.2020.6.21.0057 / 057ª ZONA ELEITORAL DE
URUGUAIANA RS
REQUERENTE: GRACIELE ERVITE SALGUEIRO
REQUERIDO: JUÍZO DA 057ª ZONA ELEITORAL DE URUGUAIANA RS
DESPACHO Vistos.
Compulsando os documentos anexos, percebe-se claramente que se trata da mesma pessoa, GRACIELE ERVITE SALGUEIRO.
Verificado o equívoco da operação de alistamento, por ser a referida pessoa já alistada, determino:
1. Autue-se processo da classe Duplicidade/Pluralidade de Inscrições;
2. Cancele-se a inscrição mais recente (123039630400), com fundamento no art. 37, VI, da Res. TSE n. 21.538/2003, sendo promovida, na
inscrição primitiva, a revisão que, em princípio, deveria ter ocorrido.
3. Em virtude da suspensão dos atendimentos presenciais nos cartórios eleitorais do TRE-RS, e tendo em vista que os editais são afixados em
local próprio nos cartórios, deixo de determinar a publicação de edital prevista no caput do art. 35 da Res. TSE n. 21.538/2003.
Seja a presente decisão registrada no ELO.
Publique-se.
Após, não havendo mais providências a serem efetuadas, arquivem-se os autos.
Uruguaiana/RS, 26 de maio de 2020.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco,
Juiz Eleitoral.

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 11/2020 - 75ª ZE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600005-50.2020.6.21.0075 / 075ª ZONA ELEITORAL DE NOVA PRATA RS
REQUERENTE: CAROLINDA RAMOS FARAON
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO COMUNELLO - RS93529
REQUERIDO: #-PARTIDO DOS TRABALHADORES, #-COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO DOS TRABALHADORES
Vistos.
RELATÓRIO.
Trata-se de requerimento para processamento de relação especial para incluir a eleitora CAROLINDA RAMOS FARAON, inscrição eleitoral n.
032103620400, na relação interna de filiados do PARTIDO DOS TRABALHADORES de Guabiju, nos termos do art. 11, § 2º, da Res.TSE
23.596/19.
A informação cartorária refere que, ao tempo estabelecido para processamento das listas internas de partidos sobre filiação partidária relativo
ao primeiro semestre de 2020 na Portaria 131/2019, o PARTIDO DOS TRABALHADORES de Guabiju encontrava-se inativo e com acesso
bloqueado ao sistema Filia.
É o breve relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina legal do procedimento referente ao processamento de filiações partidárias pelo sistema FILIA se dá através da Resolução TSE
23.596/19 e Portaria TSE 131/2020, cujos excertos aplicáveis ao caso transcreve-se infra:
"RESOLUÇÃO Nº 23.596, DE 20 DE AGOSTO DE 2019.
Dispõe sobre a filiação partidária, institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos
políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências.
(...)
CAPÍTULO IV
DA ELABORAÇÃO, DA SUBMISSÃO E DO PROCESSAMENTO DAS RELAÇÕES DE FILIADOS
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal,
estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a última relação apresentada pelo partido.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no
prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16
desta resolução.
Art. 12. As relações de filiados deverão ser elaboradas pelo partido em aplicação específica do Módulo Externo do FILIA e submetidas à
Justiça Eleitoral pela rede mundial de computadores, em ambiente próprio do sítio eletrônico do TSE reservado aos partidos políticos.
Parágrafo único. Para efeito do disposto nesta resolução, adotar-se-á a seguinte nomenclatura:
I - relação ordinária relação cujos dados serão fornecidos pelos partidos políticos nos meses de abril e outubro de cada ano;
II - relação especial relação cujos dados serão fornecidos pelos partidos políticos em cumprimento a determinação judicial, nos termos do § 2º
do art. 11 desta resolução, que será efetivada, no Módulo Interno do FILIA, pelo cartório eleitoral;
(...)
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º do art. 11 desta resolução, serão
processadas em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
§ 1º O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser encaminhado ao juízo do domicílio eleitoral do filiado, que decidirá a respeito da
determinação ao partido para fins de submissão pelo FILIA da relação de filiados para processamento especial.
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§ 2º Deferido o pedido de que trata o § 1º deste artigo, o servidor do cartório eleitoral deverá acessar o FILIA e autorizar o processamento
especial da lista apresentada.
§ 3º O requerimento mencionado no § 2º do art. 11 desta resolução deverá ser autuado na classe processual Filiação Partidária (FP).
§ 4º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os procedimentos administrativos e judiciais que versam sobre
questões relacionadas ao procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados à Justiça Eleitoral."
"PORTARIA Nº 131, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 38 da Resolução-TSE nº
23.596, de 20 de agosto de 2019 e,
CONSIDERANDO que nova versão do Sistema de Filiação Partidária (FILIA) se encontra em fase de desenvolvimento, em decorrência das
alterações promovidas no art. 19 da Lei 9.096/1995(Lei n.º 13.877/2019),
R E S O L V E:
Art. 1º Fica aprovado o cronograma para processamento dos dados de todas as listas internas de partidos sobre filiação partidária relativo ao
primeiro semestre de 2020, constante do anexo desta portaria, observadas as regras previstas na Resolução-TSE nº 23.596/2019.
Parágrafo único. O processamento das listas internas de filiação, no prazo estipulado no anexo desta portaria, independerá de submissão pelo
partido político.
Art. 2º Decidida eventual ocorrência de filiações coincidentes, na forma do § 5º do art. 23 da Resolução-TSE nº 23.596/2019, o juiz eleitoral
competente determinará o registro correspondente no sistema.
Art. 3º A comunicação deste cronograma será realizada por meio do Sistema de Filiação Partidária (FILIA), com visualização a todos os
usuários (internos e externos), e, via correio eletrônico (e-mail) aos órgãos de direção partidária, que replicarão a informação aos órgãos
partidários a eles vinculados, nos termos do art. 14 da Resolução-TSE nº 23.596/2019.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ministra ROSA WEBER
ANEXO
CRONOGRAMA PARA TRATAMENTO DOS DADOS SOBRE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
PROCEDIMENTO PERÍODO
Último dia para atualização de dados nas relações de filiados para o processamento de abril. 15/04/2020
Identificação das duplicidades de filiação 16 a 22/04/2020
Divulgação das duplicidades de filiação. Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados. Geração das notificações para partidos e
filiados envolvidos em duplicidade. 24/04/2020
Expedição das notificações e início da contagem do prazo para resposta nos processos de duplicidade de filiação. 28/04/2020
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos. 18/05/2020
Data limite para decisão das situações sub judice. 28/05/2020
Data limite para registro das situações no sistema. 08/06/2020"
Compulsando os autos comprova-se a situação narrada pela eleitora ao disposto no art. 11 § 2º da Res. 23.596/19 TSE.
Verifica-se, também, que a própria agremiação municipal buscou, junto ao TSE, sanar as falhas no qua tange ao registro da filiação do eleitora
CAROLINDA RAMOS FARAON no sistema FILIA, em que pese a falta de acesso da agremiação ao referido sistema pelo superveniência de
bloqueio automático em razão de sua situação INATIVO, desde 31.12.2019 no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias- SGIP.
Tendo em vista que houve desídia da agremiação municipal caracterizada pela não inclusão da filiação da eleitora no sistema FILIA, a
correção da situação da filiação no sistema deve-se dar mediante inclusão por parte da agremiação estadual do Partido dos Trabalhadores, de
lista especial no mês de junho/2020 (conforme cronograma a ser informado aos partidos pelo TSE). para fins de evitar eventual prejuízo a
eleitora e seu eventual registro de candidatura nas eleições municipais de 2020.
DISPOSITIVO
Frente ao exposto, nos termos do art. 16, §1º, da Resolução TSE 23.596/19, intimem-se os Presidentes do Partido dos Trabalhadores Diretório Estadual do RS e Órgão Provisório Municipal de Guabiju, na forma prevista no art. 9º, da IN TRE/RS P nº 65/2020, para que, no prazo
máximo de 10 dias (art. 11, § 2º da Res. 23.539 TSE), efetuem a inclusão da filiação da requerente CAROLINDA RAMOS FARAON, inscrição
eleitoral n. 032103620400 na relação interna do sistema FILIA e a sua subsequente submissão observado o prazo constante no cronograma
que será divulgado pelo TSE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Nova Prata, 27 de maio de 2020.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.

85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2020- 085ªZE/RS
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600018-19.2020.6.21.0085 / 085ª ZONA ELEITORAL DE
TORRES RS
INTERESSADO: SADI BAUM
INTERESSADO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE TORRES RS
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de duplicidade de inscrição eleitoral de SADI BAUM: 059217650400, da 110ª Zona Eleitoral, e 052217850400, da 085ª Zona Eleitoral.
Constatou-se que o eleitor fez requerimento de título net para a operação de alistamento mesmo já tendo inscrição eleitoral, quando visava
solicitar a transferência da inscrição eleitoral da 110ª Zona Eleitoral para o município de Três Forquilhas-RS, pertencente a zona 085ª.
Primeiramente, dispenso a publicação de edital tendo em vista a inviabilidade de afixação do ato no mural do cartório diante da suspensão das
atividades presenciais na Justiça Eleitoral.
Ante o exposto, determino o cancelamento da sua última inscrição em nome de SADI BAUM (052217850400), a manutenção da inscrição
059217650400, bem como o processamento de transferência eleitoral da inscrição 059217650400 para o município de Três Forquilhas-RS,
conforme requerido pelo eleitor.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 01 de Junho de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 91, Página: 9

Publique-se a decisão e anote-se no sistema Elo. Após, digite-se no Elo a transferência tempestivamente requerida. Realizados todos os
procedimentos, arquivem-se.
Torres, 27 de maio de 2020.
MARILDE ANGÉLICA WEBBER GOLDSCHMIDT,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2020 - 085ªZE/RS
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600019-04.2020.6.21.0085 / 085ª ZONA ELEITORAL DE
TORRES RS
INTERESSADO: LUANA GONCALVES DA SILVA
REQUERIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE TORRES RS
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de duplicidade de inscrição eleitoral de LUANA GONÇALVES DA SILVA, 106033200442, da 143ª Zona Eleitoral, e 121905310442, da
085ª Zona Eleitoral.
Constatou-se que a eleitora fez requerimento de título net para a operação de alistamento mesmo já tendo inscrição eleitoral, quando visava
solicitar a transferência da inscrição eleitoral da 143ª Zona Eleitoral para o município de Arroio do Sal-RS, pertencente a zona 085ª.
Primeiramente, dispenso a publicação de edital tendo em vista a inviabilidade de afixação do ato no mural do cartório diante da suspensão das
atividades presenciais na Justiça Eleitoral.
Ante o exposto, determino o cancelamento da sua última inscrição em nome de LUANA GONÇALVES DA SILVA (121905310442), a
manutenção da inscrição 106033200442, bem como o processamento de transferência eleitoral da inscrição 106033200442 para o município
de Arroio do Sal-RS, conforme requerido pela eleitora.
Publique-se a decisão e anote-se no sistema Elo. Após, digite-se no Elo a transferência tempestivamente requerida. Realizados todos os
procedimentos, arquivem-se.
Torres, 28 de maio de 2020.
MARILDE ANGÉLICA WEBBER GOLDSCHMIDT,
Juíza Eleitoral

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2020 - 131 ZE/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-57.2019.6.21.0131 / 131ª ZONA ELEITORAL DE SAPIRANGA RS
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS VINICIUS CARNIEL - RS76045
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual do(a) DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO –
PSD do Município de SAPIRANGA - RS, relativa ao exercício financeiro de 2017, por meio de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA no período, em cumprimento ao disposto no art. 17, inciso III, da Constituição Federal e art. 28, §3, e art. 45
da Resolução TSE nº. 23.546/2017, que regulamenta o disposto no Título III - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos da Lei n. 9.096/95.
A declaração foi apresentada através do Processo Judicial Eletrônico – PJE na data de 12/11/2019.
A agremiação partidária e seus representantes legais encontram-se devidamente representados por advogado, com procurações juntadas aos
autos.
Foi publicado o Edital nº 001/2020 DEJERS em 22/01/2020, nos termos do art. 44, inc. I, da Res. 23.604/19 e da Lei nº. 9.096/95, dando
publicidade às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações em 27/01/2020.
Juntados os extratos bancários enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 44, inc II, da RES. 23.604/19.
Certificadas pelo Cartório informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; de informações referentes a emissão de recibo de doação e recebimento
de recursos do fundo partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificadas nos termos do art. 44, inc. III, da Res. 23.604/19.
A Unidade Técnica designada, responsável pelo exame das contas, juntou aos autos Exame Técnico ID 850381, manifestando-se
pela impropriedade quanto ao prazo de entrega da documentação, regularidade da prestação de contas, e opinando, ao final, pela aprovação
com ressalvas das contas apresentadas.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral - MPE manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando intempestividade na
apresentação dos documentos.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.II. FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 17/12/2019, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o regramento da novel legislação, nos
termos do art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da prestação de contas, sem prejuízo
aos atos já concluídos, perfectibilizando-se a análise de mérito de acordo com a Resolução TSE n. 23.546/2017.
O art. 28 da Res. 23.546/17 estabeleceu que os partidos políticos, em todas as esferas de direção, deverão apresentar suas prestações de
contas à Justiça Eleitoral, anualmente, até 30 de abril do ano subsequente, de modo que forçoso reconhecer, no caso, a intempestividade das
contas apresentadas.
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A Lei nº. 13.165/2015 (altera as Leis ns. 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral) incluiu no parágrafo 4o do art. 32 da referida norma as seguintes exigências para as siglas que não movimentaram
recursos financeiros de qualquer ordem:“Art. 32
O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes
Eleitorais.
§ 2o A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela não exista, procede à afixação
dos mesmos no Cartório Eleitoral.
§ 3o (Revogado).
Redação dada pela Lei n. 13.165, de 2015
§ 4o 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.”
Logo, a documentação foi entregue de forma intempestiva, em desacordo com a norma elencada e, desde já, cabível ressalvas.
Desta analise, verifico a configuração da hipótese descrita no art. 30, inc. II, da Lei nº. 9.504/97, estando as contas apresentadas em condições
de serem aprovadas, no entanto, com a ressalva apontada.
III. DISPOSITIVO
ISSO POSTO, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas do(a) DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD do Município de SAPIRANGA - RS, no exercício de 2017, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei
9.504/97 c/c art. 46, inc. II, da Res. TSE nº. 23.546/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa.
Viviane Castaldello Busatto,
Juíza Eleitoral

152ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2020
PC - PROCESSO Nº 0600012-05.2020.6.21.0152
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA BRAGA - RS112917
RESPONSÁVEL: CLARINA ELISABETA KLEIN, EDELSON HOLDEFER
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FERNANDA BRAGA - RS112917
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidária referente ao exercício de 2019 do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, município de Salvador do
Sul, conforme estabelece a Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE 23.604/2019.
Os servidores foram designados para emitir parecer técnico através da Portaria n. 01/2020.
Foi apresentada declaração de ausência de movimentação financeira, tempestivamente.
Em consulta realizada em sistema próprio foi verificada ausência de extratos bancários com movimentação financeira ou emissão de recibos.
O relatório conclusivo do exame das contas, juntado aos autos em 20/05/2020, foi no sentido da aprovação das contas.
O Ministério Público em parecer emitido em 20/05/2020, opinou pela aprovação das contas.
Relatados sucintamente, decido.
As contas preenchem as exigências estabelecidas pela Lei 9.096/95 e pela Resolução TSE 23.546/17.
Isto Posto, JULGO APROVADA a prestação de contas relativa ao exercício 2019 do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB - do município de
Salvador do Sul, com base no inciso II, do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Intime-se o M.P. E.
Publique-se no DEJERS por Nota de Expediente.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
FELIPE SANDRI,
JUIZ ELEITORAL.

157ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 002/2020
A Doutora Juliana Tronco Cardoso, Juíza Eleitoral da 157ª Zona de Restinga Sêca-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 Edmundo Bischoff, 318,
sala 1, em Restinga Sêca, nos termos do art. 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019 e do art. 80, § 2º e seguintes da Resolução TSE nº
23.607/2019, foi entregue Requerimento de Regularização de Contas não prestadas do DEM – Restinga Sêca, referentes ao exercício 2018
(partidária) e ao pleito de 2018 (eleitorais), conforme dados que seguem.
OBJETO: Publicidade do requerimento de regularização de contas partidária (exercício 2018) e eleitoral (eleição 2018) do seguinte partido
político:
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 01 de Junho de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 91, Página: 11

Democratas – DEM de Restinga Sêca.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como
qualquer outro interessado, poderá impugná-la.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Restinga Sêca-RS, 28 de maio de 2020.
Eu, Gustavo H. G. Estrella, Chefe de Cartório da 157ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que vai assinado pela Exma. Sra.
Juíza Eleitoral.
Juliana Tronco Cardoso, Juíza Eleitoral.

162ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 03/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600029-11.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: JENIFER PALOMA DIELH
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DRS2002732337 envolvendo a inscrição eleitoral de n.
122910520442 e a inscrição eleitoral 122910910450, ambas pertencentes a zona 162ª/RS em nome de JENIFER PALOMA DIELH.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada duplamente, gerando duas inscrições para a mesma eleitora, sendo o correto terem feito apenas uma operação de
“Alistamento”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122910910450 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão a interessada, após arquive-se os presentes autos.
Em 27 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 04/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600021-34.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS, #-162ª ZONA ELEITORAL - SANTA CRUZ DO SUL/RS
REQUERIDO: JOICE HELOISA HOFF.
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DRS2002730430 envolvendo a inscrição eleitoral de n.
122909470400 e a inscrição eleitoral 122910150400, ambas pertencentes a zona 162ª/RS em nome de JOICE HELOISA HOFF.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada duplamente, gerando duas inscrições para a mesma eleitora, sendo o correto terem feito apenas uma operação de
“Alistamento”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122910150400 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão à interessada, após arquive-se os presentes autos.
Em 27 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 05/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600023-04.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: JOSIANE PATRICIA RUHMKE
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DBR2002730853 envolvendo a inscrições eleitorais de n.
049231400957 da zona 061ª/SC, e a inscrição eleitoral 122910130434, pertencente a zona 162ª/RS em nome de JOSIANE PATRICIA
RUHMKE.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada de forma equivocada, gerando duas inscrições para a mesma eleitora, sendo o correto terem feito apenas uma operação de
“Transferência”.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122910130434 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão à interessada, após arquive-se os presentes autos.
Em 27 de maio de 2020.
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ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 06/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600018-79.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: ALINE SCHUL GARCIA MOREIRA
SENTENÇA Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DRS2002730181 envolvendo a inscrição eleitoral de n.
099684300469 e a inscrição eleitoral 122910100493, ambas pertencentes a zona 162ª/RS em nome de ALINE SCHUL GARCIA MOREIRA.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada duplamente, gerando duas inscrições para a mesma eleitora, sendo o correto terem feito apenas uma operação de
“Alistamento”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122910100493 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão à interessada, após arquive-se os presentes autos.
Em 27 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 07/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600030-93.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: RAFAELA TOLLIER TEIXEIRA.
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DRS2002728929, envolvendo a inscrição eleitoral de n.
122908950434 e a inscrição eleitoral 122909000434, ambas pertencentes a zona 162ª/RS em nome de RAFAELA TOLLIER TEIXEIRA.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi equivocada, sendo o correto terem feito uma operação de “Revisão”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122909000434, desta zona eleitoral e seja realizada uma operação de
transferência através da inscrição eleitoral n. 122908950434, ambas pertencentes a 162ª ZE/RS.
Comunique a decisão ao interessado, após arquive-se os presentes autos.
Em 28 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 08/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600026-56.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: MARLON BARCELOS DE BRITO
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1PRS2002732827 envolvendo a inscrições eleitorais de n.
122910670426, 122909060426 e a inscrição eleitoral 122909040469, todas pertencentes a zona 162ª/RS em nome de MARLON BARCELOS
DE BRITO.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada triplamente, gerando três inscrições para a mesmo eleitor, sendo o correto terem feito apenas uma operação de “Alistamento”.
Diante do exposto, determino que sejam excluídas as inscrições n. 122909060426 e 122909040469 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão ao interessado, após arquive-se os presentes autos.
Em 28 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 09/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600022-19.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: LUCAS LEMES DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1PRS2002732827 envolvendo a inscrições eleitorais de números
122910290400 e 122910720493, todas pertencentes a zona 162ª/RS em nome de LUCAS LEMES DA SILVA .
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
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Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada duplamente, gerando duas inscrições para o mesmo eleitor, sendo o correto terem feito apenas uma operação de
“Alistamento”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122910100493 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão ao interessado, após arquive-se os presentes autos.
Em 28 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 10/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600019-64.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: EDUARDA CONCEICAO OLIVEIRA RIBEIRO
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DRS2002730316 envolvendo a inscrições eleitorais de n.
120620420418 da zona 0159ª/RS, e a inscrição eleitoral 122910000418, pertencente a zona 162ª/RS em nome de EDUARDA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA RIBEIRO.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada de forma equivocada, gerando duas inscrições para a mesma eleitora, sendo o correto terem feito apenas uma operação de
“Transferência”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122910000418 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão à interessada, após arquive-se os presentes autos.
Em 28 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 11/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600027-41.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: LUCAS FERNANDO PALAGIO DE SOUZA
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1PRS2002732784 envolvendo a inscrições eleitorais de n.
122909140434, 122909090477 e a inscrição eleitoral 122909070400, todas pertencentes a zona 162ª/RS em nome de LUCAS FERNANDO
PALAGIO DE SOUZA.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada triplamente, gerando três inscrições para a mesmo eleitor, sendo o correto terem feito apenas uma operação de “Alistamento”.
Diante do exposto, determino que sejam excluídas as inscrições n. 22909140434 e 122909090477 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão a interessado, após arquive-se os presentes autos.
Em 28 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 12/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600025-71.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
INTERESSADO: GABRIELA MARTINS ISER.
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DRS2002732337 envolvendo a inscrição eleitoral de n.
122910530426 e a inscrição eleitoral 122910880450, ambas pertencentes a zona 162ª/RS em nome de GABRIELA MARTINS ISER.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada duplamente, gerando duas inscrições para a mesma eleitora, sendo o correto terem feito apenas uma operação de
“Alistamento”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122910880450 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão a interessada, após arquive-se os presentes autos.
Em 28 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 13/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600028-26.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: LUIS AMADEU POSTAL
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DRS2002732737 envolvendo a inscrições eleitorais de n.
120084510418 da zona 135ª/RS, e a inscrição eleitoral 122910130434, pertencente a zona 162ª/RS em nome de LUÍS AMADEU POSTAL.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada de forma equivocada, gerando duas inscrições para a mesmo eleitor, sendo o correto terem feito apenas uma operação de
“Transferência”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122910130434 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão ao interessado, após arquive-se os presentes autos.
Em 28 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 14/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600020-49.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: BARBARA KATIELI OLIVEIRA FALLEIRO
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DRS2002730307 envolvendo a inscrições eleitorais de n.
118464730469 da zona 093ª/RS, e a inscrição eleitoral 122909940418, pertencente a zona 162ª/RS em nome de BÁRBARA KATIÉLI
OLIVEIRA FALLEIRO .
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada de forma equivocada, gerando duas inscrições para a mesma eleitora, sendo o correto terem feito apenas uma operação de
Transferência”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122909940418 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão à interessada, após arquive-se os presentes autos.
Em 28 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 15/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600017-94.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
INTERESSADO: PEDRO OSMAR DE OLIVEIRA
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DRS2002729157, envolvendo a inscrição eleitoral de n.
024156130426 pertencentes a PEDRO OSMAR DE OLIVEIRA da Zona 024ª/RS e a inscrição eleitoral 122909660469 da Zona 162ª
pertencente a PEDRO OSMAR DE OLIVEIRA.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi equivocada, sendo o correto terem feito uma operação de “Transferência”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122909960469, desta zona eleitoral e seja realizada uma operação de
transferência através da inscrição eleitoral n. 024156130426.
Comunique a decisão ao interessado, após arquive-se os presentes autos.
Em 28 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 16/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600024-86.2020.6.21.0162 / 162ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CRUZ DO SUL RS
REQUERIDO: VANDRIELI BORGES FLORES
SENTENÇA
Trata-se de agrupamento em coincidências no Sistema ELO de número 1DRS2002731002 envolvendo a inscrições eleitorais de n.
116659830418da zona 050ª/RS, e a inscrição eleitoral 122910310418, pertencente a zona 162ª/RS em nome de VANDRIÉLI BORGES
FLORES.
Dispensada a publicação de edital.
É o relatório.
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Analisando os documentos anexados aos presentes autos, concluo a operação de “Alistamento” efetuada pela central de atendimento da 162ª
ZE foi realizada de forma equivocada, gerando duas inscrições para a mesma eleitora, sendo o correto terem feito apenas uma operação de
“Transferência”.
Diante do exposto, determino que seja excluída a inscrição n. 122910310418 desta zona eleitoral.
Comunique a decisão à interessada, após arquive-se os presentes autos.
Em 28 de maio de 2020.
ASSIS LEANDRO MACHADO
Juiz Eleitoral da 162ª Zona

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2020
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600011-88.2020.6.21.0000 / 164ª ZONA ELEITORAL DE PELOTAS RS
REPRESENTANTE: FABIO DINIZ ANTUNES DE AVILA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: GUILHERME DUTRA DA FONSECA – OAB/RS -1183820-A
REPRESENTADO: MARCELO BERTHOLDI OXLEY
R.h.
Intime-se o advogado do representante para juntar procuração e informar o endereço eletrônico (URL) das publicações impugnadas, no
prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento da representação.
Em 25/05/2020
BENTO FERNANDES DE BARROS JUNIOR
Juiz Eleitoral

173ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA Nº 004/2020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS
Processo nº: 0600010-69.2020.6.21.0173
173ª ZONA ELEITORAL DE GRAVATAÍ/RS
Interessado: Joana D Arc dos Reis de Lemos
A Excelentíssima Senhora Valéria Eugênia Neves Willhelm, MM. Juíza Eleitoral desta 173ª 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, perante este juízo, foi prolatada sentença no processo
DPI N. 0600010-69.2020.6.21.0173, envolvendo as eleitoras JOANA DARC DOS REIS DE LEMOS e JOANA D ARC DOS REIS DE
LEMOS cujo teor é reproduzido abaixo:
Vistos etc.
Trata-se de duplicidade de inscrição nº 1DRS2002730683, envolvendo a eleitora Joana DArc dos Reis de Lemos, inscrição 079352640485,
requerida em 11/01/1999, e Joana D Arc dos Reis de Lemos, inscrição 122321000469, requerida em 06/05/2020, efetuada através do título
net, cujos documentos e formulários foram juntados aos autos.
É sucinto o relatório.
Segue a decisão.
Primeiramente, ressalta-se desnecessário publicar edital, pois não há dúvida que ambas inscrições pertencem à mesma eleitora.
Verifica-se, pelos documentos juntados, que se trata da mesma pessoa. A coincidência é fruto de erro de grafia no nome da eleitora e de sua
mãe na inscrição de número 079352640485.
No momento da solicitação de revisão dos dados, equivocadamente a eleitora solicitou um novo alistamento, fato que originou a coincidência
de inscrições.
Em consonância com as disposições do inciso VI do artigo 37, e inciso I do artigo 40 da Resolução TSE nº 21.538/2003. DETERMINO a
REGULARIZAÇÃO da inscrição nº 079352610485 e o CANCELAMENTO da inscrição 122321000469 .
Publique-se no DEJERS eregistre-se.
Em não havendo recurso no prazo de 3 (três) dias, arquive-se.
Gravataí, 28 de maio de 2020.
Valéria Eugênia Neves Willhelm,
Juíza Eleitoral
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Gravataí, 28 de maio de 2020.
Eu, Leonardo Berta Wayne, Analista Judiciário da 173ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Valéria Eugênia Neves Willhelm,
Juíza Eleitoral
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