
JUSTIÇA ELEITORAL
091ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

 

Processo: RCAND - 9416 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Registro de
Candidatura - Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação - Cargo
- Vereador

Juiz Eleitoral: DIEGO DEZORZI
Procedência: Crissiumal
Número Único: 94-16.2016.6.21.0091
Requerente(s) : COLIGAÇÃO UNIDOS PELO TRABALHO (PSD / PP / PSB / PSDB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo nº: 94-16.2016.6.21.0091 - REGISTRO DE CANDIDATURA

Requerente: Unidos Pelo Trabalho (PSD, PP, PSB, PSDB)

 

Trata-se de pedido de registro de candidatura da Coligação "Unidos Pelo

Trabalho  (PSD,  PP,  PSB,  PSDB)",  para  o(s)  cargo(s)  de  vereador,  no  Município  de(o)

CRISSIUMAL.

 

Publicado  o  edital  (cópia  fls  36/37),  decorreu  o  prazo  legal  sem

impugnação.

 

Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

 

O Ministério  Público  Eleitoral  apresentou Promoção  Ministerial  (fl.  28),

pelo fato de a Coligação ter extrapolado o número máximo de registros a serem requeridos

para o cargo de vereador.

 

Notificada, a coligação apresentou resposta (fls. 34/35).

 

É o relatório.

 

Decido.

 

Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não

houve impugnação.
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/08/2016 - 13:10
Por: DIEGO DEZORZI
Original em: http://docs.tre-rs.jus.br
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Como bem apontado na Promoção Ministerial, houve infração ao artigo 10,

inciso II,  da Lei nº 9.504/97, segundo o qual “Cada partido ou coligação poderá registrar

candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas

e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de

lugares a preencher, salvo:

(...)

II  -  nos  Municípios  de  até  cem mil  eleitores,  nos  quais  cada  coligação

poderá registrar candidatos no total de até 200% (duzentos por cento) do número de lugares a

preencher."

Ou seja, se no Município de Crissiumal (que se enquadra na hipótese legal

acima) existem 9 vagas na Câmara de Vereadores, podem requerer, no máximo, 18 (dezoito)

pedidos de registro de candidaturas a vereador. No entanto, foram postulados 19 (dezenove)

pedidos de registro para esse cargo, havendo, portanto, a extrapolação desse número máximo

permitido por lei.

Notificada,  a  Coligação  apresentou  resposta,  oportunidade  em  que

solicitou que fosse excluído o nome do candidato SÉRGIO LUNARDI DE SOUZA, para o

efeito de adequar-se aos limites legais.

De fato, com a retirada do nome de um dos candidatos da Coligação, resta

sanada a irregularidade por infringência ao artigo 10, inciso II, da Lei nº 9.504/97, reputando-

se atendido  o  número  máximo  de  registros  permitidos  em  lei  para  o  município  de

Crissiumal/RS: apenas 18 (dezoito) candidatos.

ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de registro da Coligação "Unidos Pelo

Trabalho (PSD, PP, PSB, PSDB)", para concorrer à(s) Eleições Municipais 2016 no município

de  CRISSIUMAL,  e  determino  a  EXCLUSÃO  do  Sistema  de  Candidaturas  da  Justiça

Eleitoral do nome de SÉRGIO LUNARDI DE SOUZA.

 

Também  determino  seja  notificada  a  Coligação,  através  do  seu

representante, para que sejam respeitados os limites máximos de gastos aos cargos de prefeito

e vereador, conforme Resolução 23.459/2015/TSE, e seus anexos.
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Diligências legais. 

 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

 

 

Crissiumal, 24 de agosto de 2016.

DIEGO DEZORZI

Juiz Eleitoral da 091ª ZE
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