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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA P N. 269, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018
Atualiza o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para o
período de 2018 a 2020.
O Desembargador JORGE LUÍS DALL’AGNOL, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 6º da Resolução CNJ n. 211/2015;
CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução TRE-RS n. 280/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Atualizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
para o período de 2018 a 2020, originalmente aprovado por meio da Portaria P n. 369/2016, que passa a vigorar conforme o Anexo da
presente Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente.
PORTARIA P N. 285, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.
O DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOLL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇAO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE
Art. 1.º Retificar os artigos 2º e 3º da Portaria P n. 263, de 18 de dezembro de 2018, onde se lê: “a partir de 17-12-2018”, leia-se: “a partir de
01-01-2019”.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.
PORTARIA P N. 284, 21 DE DEZEMBRO DE 2018.
O DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOLL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE
Art. 1.º Dispensar a servidora Márcia Monteggia, Analista Judiciária, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função
Comissionada de Assistente III (FC-3) da Seção de Assuntos Judiciários, e designá-la para a Função Comissionada de Chefe de Seção (FC-6)
de Assuntos Judiciários, a partir de 07-01-2019.
Art. 2.º Dispensar a servidora Jacqueline Susan Poulton Bencke, Técnica Judiciária, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal,
da Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da Coordenadoria de Fiscalização do Cadastro Eleitoral, e designá-la para a Função
Comissionada de Assistente III (FC-3) da Seção de Assuntos Judiciários, a partir de 07-01-2019.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.
PORTARIA P N. 263, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
O DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOLL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇAO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE
Art. 1.º Designar o servidor Marcello Daisson Hameister, Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para a
Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da 149ª Zona Eleitoral - Igrejinha/RS, a partir de 01-01-2019.
Art. 2.º Dispensar o servidor Rafael Carvalho Roggia, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função
Comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) da 055ª Zona Eleitoral – Taquara/RS, a partir de 17-12-2018.
Art. 3.º Designar a servidora Simone Kras Amoretti, Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para a
Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) da 055ª Zona Eleitoral – Taquara/RS, a partir de 17-12-2018.
Art. 4.º Designar a servidora Luciane Santiago Rocha Renner, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal,
para a Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) da 022ª Zona Eleitoral – Guaporé/RS, a partir de 01-01-2019.
Art. 5.º Designar o servidor Silvio Alves da Silva, requisitado da Prefeitura Municipal de Dois Lajeados/RS, para a Função Comissionada de
Assistente I (FC-1) da 022ª Zona Eleitoral – Guaporé/RS, a partir de 01-01-2019.
Art. 6.º Retificar o artigo 2º da Portaria P n. 258, de 11 de dezembro de 2018, onde se lê: “a partir de 19-12-2018”, leia-se: “a partir de 10-122018”.
Art. 7.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.
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PORTARIA P N. 286, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.
Estabelece a realização de plantão nos cartórios eleitorais da Capital no interregno de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019.
O Desembargador Jorge Luís Dall’Agnol, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o teor do art. 62, I, da Lei n. 5.010/66, o qual dispõe que são feriados os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de
janeiro, inclusive,
Considerando o disposto na Resolução TRE-RS n. 181, de 5 de março de 2009, que atribui à Presidência a competência para regulamentar o
horário de expediente externo da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul,
RESOLVE:
Art. 1.º No período de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019, os cartórios eleitorais da Capital do Rio Grande do Sul funcionarão em
regime de plantão, cujo expediente externo será das 11 às 17 horas, de segundas a quintas-feiras, e das 9 às 15 horas, às sextas-feiras.
Desembargador JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente.
PORTARIA P N. 01, DE 07 DE JANEIRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI
N. 9.784/99 E ARTIGO 16, INCISO XIV, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL,
RESOLVE:
Art. 1º Conferir delegação de competência ao Sr. JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO, Diretor-Geral Substituto da Secretaria do Tribunal, para
praticar, no período de 07.01.2019 a 11.01.2019, os seguintes atos:
a) autorizar as despesas de pessoal;
b) autorizar as despesas que não se refiram a pessoal, até o limite máximo da modalidade de licitação denominada "Tomada de Preços",
prevista no art. 23, inciso II, alínea "b", da Lei n. 8.666/1993;
c) autorizar a entrega de suprimento de fundos, até o limite máximo de 5% do valor estabelecido pelo art. 23, inciso II, alínea "b", da Lei n.
8.666/1993;
d) conceder e atualizar as pensões de que tratam a Constituição da República de 1988 e a Lei n. 8.112/1990;
e) autorizar a abertura de concursos de remoção e a homologação dos respectivos resultados;
f) interromper o gozo de férias, por necessidade de serviço, dos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal;
g) alterar os assentamentos funcionais dos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal, com exceção das atribuições previstas nos incisos IX
e X do art. 16 do Regimento Interno do Tribunal.
Art. 2º Que os poderes aqui delegados poderão ser subdelegados.
Art. 3º Ratificar os atos praticados pelo ora delegado no período de 07.01.2019 até a data da publicação desta portaria.
Desa. MARILENE BONZANINI,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PORTARIA P N. 276, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018
ALTERA O EXPEDIENTE DO CARTÓRIO DA 58ª ZONA ELEITORAL.
O Desembargador Jorge Luís Dall'Agnol, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º O horário de expediente da 58ª Zona Eleitoral, com sede em Vacaria, será das 12 às 18 horas, de segunda a quinta-feira, no período de
07 de janeiro a 1º de março de 2019.
Art. 2º Aplicam-se os efeitos definidos na Portaria P. n. 268/2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.
PORTARIA P N. 255, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018
O DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, em conformidade com o art. 36, § ÚNICO, inciso Ii, da lei n. 8.112/1990, REGULAMENTADO PELA
Resolução TSE n. 23.563/2018, e na decisão proferida nos autos do processo administrativo eletrônico n. 529/2018,
RESOLVE
REMOVER, a pedido, o servidor LUIZ ADOLFO DA SILVA GOMES, Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, da 6ª Zona Eleitoral – Antônio Prado/RS para a 95ª Zona Eleitoral – Sananduva/RS, a contar de 09 de janeiro de 2019, concedendo o
prazo de 3 (três) dias de trânsito.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
PRESIDENTE.

Atos da Corregedoria
Decisão Monocrática
PROCESSO 0603470-69.2018.6.21.0000
CORREGEDORA: DESA. MARILENE BONZANINI
TIPO: COINCIDÊNCIA
ORIGEM: SAPUCAIA DO SUL/RS
ASSUNTO: AGRUPAMENTO EM COINCIDÊNCIA N. 2DRS1802597491
ELEITOR: AUDREI RODRIGO DUTRA SILVEIRA
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Analisando os documentos recebidos, verifica-se que a vara de execuções criminais de São Leopoldo/RS foi oficiada para esclarecer se
permanecia ativa a pena aplicada no processo n. 20900280213, da 9ª Vara Criminal de Porto Alegre/RS. A resposta da VEC esclareceu que
ainda não havia decisão de extinção da punibilidade nos autos, mas que deveria ocorrer nos próximos dias.
Entretanto, até esta data, a Justiça Eleitoral não recebeu nenhuma comunicação de extinção da punibilidade referente ao processo citado.
Ainda, nesta data foi obtida certidão de antecedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, anexada aos autos, informando
que a pena ainda está ativa.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21538/03, DECIDO pelo cancelamento da inscrição n. 120721930477 em nome
de AUDREI RODRIGO DUTRA SILVEIRA, em face da suspensão dos seus direitos políticos, decorrente de condenação criminal transitada em
julgado (art. 15, inc. III, da Constituição Federal).
Publique-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Alegre, 18 de dezembro de 2018.
MARILENE BONZANINI,
Corregedora Regional Eleitoral.

ZONAS ELEITORAIS

31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 097/2018
A Dra. Márcia do Amaral Martins, de acordo com Listagem de Eliminação de Documentos N. 1/2018, aprovada pela Comissão Permanente de
Avaliação Documental, conforme documento 107.342/2018 do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico do TRE-RS, faz saber, a quem
possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, se não houver oposição, o Cartório da 31ª Zona Eleitoral - Montenegro-RS eliminará os documentos constantes da listagem
anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Montenegro, 7 de dezembro de 2018.
MÁRCIA DO AMARAL MARTINS,
Juíza Eleitoral Substituta.

54ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 002/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. José Pedro Guimarães, Juiz Eleitoral da 54ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, de
acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº 113.673/2018 aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental,
conforme documento nº 113.713/2018 do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que,
transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não
houver oposição, a 54ª Zona Eleitoral – Soledade eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Soledade, 07 de janeiro de 2019.
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES,
Juiz Eleitoral da 54ª ZE.

82ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 001/2019
Prazo: 45 dias.
O Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Schuh Beck, MMº. Juiz Eleitoral, em substituição da 082ª Zona, São Sepé, Circunscrição do Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos PAE Nº 118302/2018
aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento PAE nº119684/2018, Processo nº 000409/2016 do
Sistema de Processo Administrativo Eletrônico do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da
data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, esta 082ª Zona
Eleitoral eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Dado e passado nesta cidade de São Sepé, aos sete dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezenove.
Eu, Bianca Benvenuti, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral em substituição, Dr.Francisco Schuh Beck.
Francisco Schuh Beck. - Juiz Eleitoral 082ªZE, em substiuição.
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83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2018 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-73.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE SARANDI-RS (ADV(S) RENAN SALAMI DEBASTIANI-OAB 92320)
RESPONSÁVEL(S) : JOAO ROBERTO PIAIA E LUIZ CARLOS LUCIETTO (ADV(S) RENAN SALAMI DEBASTIANI-OAB 92320)
Vistos.
Publique-se edital nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, certificando-se nos autos a data da publicação.
Ressalta-se que, quanto ao Ministério Público, deverá ser remetida cópia do Edital, sendo que o prazo começará a fluir a partir da aposição de
ciência pelo agente ministerial.
Apresentada impugnação, cumpra-se o determinado nos §§ 3º e 5º do art. 59 da Resolução citada.
Na ausência de impugnação, certifique-se o transcurso do prazo e dê-se início ao exame técnico das contas eleitorais, observando-se a
Portaria n.º 4, de 06/11/2018, podendo o Cartório realizar, de ofício, as diligências necessárias. Identificada qualquer impropriedade ou
irregularidade, intime-se o partido para se manifestar no prazo de 3 (três) dias.
Em seguida, emita-se parecer conclusivo e encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 2
(dois) dias conforme o art. 76 da Resolução TSE nº 23.553/17.
Com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, voltem os autos conclusos para sentença.
Sarandi, 20 de dezembro de 2018
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2018 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-43.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) DE SARANDI-RS (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGARTNER-OAB 049762)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO DOLCI E SIDNEI PICCINI (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGARTNER-OAB 049762)
Vistos.
Publique-se edital nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, certificando-se nos autos a data da publicação.
Ressalta-se que, quanto ao Ministério Público, deverá ser remetida cópia do Edital, sendo que o prazo começará a fluir a partir da aposição de
ciência pelo agente ministerial.
Apresentada impugnação, cumpra-se o determinado nos §§ 3º e 5º do art. 59 da Resolução citada.
Na ausência de impugnação, certifique-se o transcurso do prazo e dê-se início ao exame técnico das contas eleitorais, observando-se a
Portaria n.º 4, de 06/11/2018, podendo o Cartório realizar, de ofício, as diligências necessárias. Identificada qualquer impropriedade ou
irregularidade, intime-se o partido para se manifestar no prazo de 3 (três) dias.
Em seguida, emita-se parecer conclusivo e encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 2
(dois) dias conforme o art. 76 da Resolução TSE nº 23.553/17.
Com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, voltem os autos conclusos para sentença.
Sarandi, 20 de dezembro de 2018
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

96ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2018 096ª ZE/RS
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) nº 624-05.2016.6.21.0096
Impugnante: Ministério Público Eleitoral
Impugnados: SIGILOSO
Advogados: Eduardo Bechorner OAB/RS 47.305, Luis Clovis Machado da Rocha OAB/RS 24.832, Camponor Saraiva Obregon OAB/RS
89.029, Josiele Santos da Silva OAB/RS 95.610, Francine Teresinha Szareski OAB/RS 103.012, Ezequiela Basso Bernardi OAB/RS 105.581.
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de seu órgão de execução, no uso de suas atribuições, propôs ação
de IMPUGNAÇÃO AO MANDATO ELEITORAL em face de Márcio Politowski e Silvestre Wojciechowski, em razão da prática de atos de abuso
de poder econômico, praticados na campanha para o cargo de Prefeito do Município de Sete de Setembro, no ano de 2016. Narrou que, no dia
27 de setembro de 2016, a eleitora Méri Terezinha da Silva recebeu em sua casa Nelson Andrezewski, Júlio Pluta e Amauri Politowski, os
quais lhe propuseram que entregasse seu título eleitoral e seu documento de identidade, em troca de R$ 500,00. Discorreu acerca da previsão
constitucional e infraconstitucional da ação de impugnação ao mandato eleitoral e requereu a desconstituição dos mandatos dos requeridos.
Márcio Politowski apresentou contestação na qual sustentou, preliminarmente, a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, a inépcia da inicial, a ausência das hipóteses de cabimento da ação e a impossibilidade de
utilização de provas obtidas no inquérito policial, procedimento preparatório eleitoral e ação cautelar preparatória eleitoral. No mérito,
argumentou acerca da excepcionalidade da cassação de mandato eletivo, da ausência de provas da participação dos requeridos e da
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existência de conluio entre Méri e a coligação política adversária. Alegou que Méri praticou crimes, dentre os quais de falsidade ideológica e
que não houve influência sobre o resultado do pleito.
Silvestre Wojciechowski apresentou contestação na qual sustentou, preliminarmente, a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, a inépcia da inicial, a ausência das hipóteses de cabimento da ação e a impossibilidade de
utilização de provas obtidas no inquérito policial, procedimento preparatório eleitoral e ação cautelar preparatória eleitoral. No mérito,
argumentou acerca da excepcionalidade da cassação de mandato eletivo, da ausência de provas da participação dos requeridos e da
existência de conluio entre Méri e a coligação política adversária. Alegou que Méri praticou crimes, dentre os quais de falsidade ideológica e
que não houve influência sobre o resultado do pleito.
Em despacho saneador, foi extinto o processo apenso nº 1-04.2017.6.21.0096, com base na decadência, e rejeitadas as preliminares
sustentadas pelos demandados.
Determinado às partes que adequassem os róis de testemunhas.
Os requeridos alegaram a juntada intempestiva do rol de testemunhas pelo Ministério Público e impetraram mandado de segurança, o qual
teve indeferida a inicial.
Em instrução processual foram ouvidas seis testemunhas arroladas pelo Ministério Público, seis testemunhas arroladas pelos requeridos,
produzidas provas pericial e documental, bem como acostada prova emprestada da ação penal 623-20.2016.6.21.0096.
As partes apresentaram manifestação acerca das conclusões do laudo pericial e quesitos complementares.
Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos.
É o relatório.
Passo a fundamentar.
Tendo as preliminares sido examinadas ao longo do trâmite do feito, passo diretamente ao exame do mérito.
A presente ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) envolve suposto abuso de poder econômico praticado na campanha eleitoral do
ano de 2016, tendo por objeto a desconstituição dos mandatos dos candidatos vencedores no pleito para Prefeito e Vice-Prefeito do Município
de Sete de Setembro, Márcio Politowski e Silvestre Wojciechowski.
Esta espécie de ação está prevista no § 10 do art. 14 da CF: “O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de
quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude”.
Sobre o bem jurídico protegido pela AIME, assim se manifesta a doutrina de Rodrigo Lopez Zilio (Direito Eleitoral, 5ª Ed., p. 563-564):
O bem jurídico tutelado pela AIME é a normalidade e legitimidade das eleições (art. 14, §9°, da CF), além do interesse público da lisura
eleitoral (art. 23 da LC nº 64/90). A realização de eleição imune a quaisquer vícios ou
irregularidades é aspiração de toda a coletividade. Da mesma sorte, a garantia de que o exercício do voto seja uma obra consciente e livre da
manifestação individual do eleitor é desiderato da ciência eleitoral e dessa ação
constitucional.
Neste giro, para haver a ofensa ao bem jurídico tutelado, a jurisprudência do TSE tem entendido necessária prova da potencialidade de o ato
abusivo afetar a lisura ou normalidade do pleito (Recurso Ordinário nº 780 – Rel. Min. Fernando Neves – j. 08.06.2004). Não é exigida mais,
conforme excerto do voto Ministro Sepúlveda Pertence, a “demonstração diabolicamente impossível do chamado nexo de causalidade entre
uma prática abusiva e o resultado das eleições” (TSE – Recurso Especial Eleitoral nº 19.553 – j.21.03.2002). Em suma, abandonou-se a
necessidade de prova do nexo de causalidade aritmético (abuso vs resultado da eleição), sendo suficiente prova da potencialidade de o ato
interferir a normalidade do pleito.
A análise da potencialidade lesiva não se prende ao critério exclusivamente quantitativo, devendo ser sopesado pelo julgador outros fatores
igualmente determinantes da quebra da normalidade do pleito, tais como o meio pelo qual o ato foi praticado, se envolveu aporte de recursos
públicos ou privados, o número de pessoas atingidas e beneficiadas – direta e reflexamente –, a época em que praticado o ilícito (se próximo
ou não do pleito), a condição pessoal dos beneficiados (condição econômica, social e cultural). Agora, o inciso XVI do art. 22 da LC nº 64/90,
com a redação dada pela LC nº 135/10, dispõe que “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato
alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Por sua vez, o abuso de poder, sob os vieses econômico e político, está previsto no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao
Corregedor- Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.
Note-se que a vedação se vale de norma composta por conceitos indeterminados, não definidos taxativamente, e sim pela finalidade de
impedir comportamentos irregulares nas posições públicas dos candidatos, desequilibrando o certame eleitoral.
A quebra da normalidade do pleito, por sua vez, está ligada à gravidade da conduta. É o que consta no art. 22, XVI, da Lei Complementar
64/90:
Art. 22. [...]
XVI - para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam. (Grifei.)
Nesse sentido, José Jairo Gomes:
É preciso que o abuso de poder seja hábil a comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições, pois são esses os bens jurídicos
tutelados pela ação em apreço. Deve ostentar, em suma, a aptidão ou potencialidade de lesar a higidez do processo eleitoral. Por isso mesmo,
há mister que as circunstâncias do evento considerado sejam graves (LC n. 64/90, art. 22, XVI), o que não significa devam necessariamente
alterar o resultado das eleições.
Nessa perspectiva, ganha relevo a relação de causalidade entre o fato imputado e a falta de higidez, anormalidade ou desequilíbrio do pleito,
impondo a presença de liame objetivo entre tais eventos. (Direito Eleitoral, 12ª ed. 2016, p. 663)
No caso dos autos, em 29 de setembro de 2016, Méri Terezinha da Silva e a então Prefeita de Sete de Setembro, Rosane Grabia,
compareceram na Promotoria de Justiça e na Delegacia de Polícia de Cerro Largo para denunciar ilicitudes na campanha eleitoral, em especial
o seguinte fato de, no dia 27 de setembro de 2016, a eleitora Méri Terezinha da Silva ter recebido em sua casa Nelson Andrezewski, Júlio
Pluta e Amauri Politowski, este último irmão do candidato a Prefeito, Márcio. Relatou que lhe foi feita a proposta de entregar seu título eleitoral
e seu documento de identidade, em troca de R$ 500,00. Ficou combinado que Méri entraria em contato com Nelson para que a esposa deste,
Ana Paula Tiburski viesse buscar os documentos na véspera da eleição.
O Ministério Público ajuizou ação cautelar de produção antecipada de provas, pleiteando autorização judicial para a realização de captação
ambiental, pretensão que foi acolhida. Além disso, foi expedido mandado de busca e apreensão.
Ocorreu que Méri adiantou o encontro com Nelson, não tendo sido utilizado na escuta ambiental equipamento da Polícia Civil, mas sim um
aparelho gravador entregue pela então Prefeita, Rosane. Após o referido encontro, Nelson foi abordado pela Autoridade Policial, mas nenhum
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documento de Méri foi encontrado em sua posse. Posteriormente, Rosane compareceu na Delegacia de Polícia e entregou R$ 500,00, que
teriam sido entregues por Nelson a Méri. Esta última não esteve na Delegacia, pois encontrava-se muito nervosa e com medo.
Inicialmente, ressalto que a captação de áudio que se encontra no feito não se trata de interceptação telefônica, mas, sim, de gravação
realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos outros.
Em casos desse tipo, o próprio conteúdo da gravação pode estar submetido à tutela da intimidade ou privacidade, nos termos do art. 5º, inc. X,
da Constituição Federal, quando a conversa versar sobre temas que mereçam a proteção desses direitos fundamentais constitucionais.
Excepcionadas tais situações, é perfeitamente possível a gravação de conversas por um dos interlocutores, conforme reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal – STF:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA DE
TEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 626.358 AGR, MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE
23.8.2012. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL QUE DISCUTE O PRÓPRIO CONHECIMENTO DO RECURSO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM
DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPROVAÇÃO TARDIA DE TEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 626.358 AGR,
MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 23.8.2012. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL QUE DISCUTE O PRÓPRIO CONHECIMENTO DO RECURSO. GRAVAÇÃO
TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. COORDENADORIA DE SESSÕES POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO COMO PROVA EM PROCESSO JUDICIAL. PRECEDENTES. 1. É pacífico na jurisprudência do STF o entendimento de que não
há ilicitude em gravação telefônica realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em
processo judicial. 2. O STF, em caso análogo, decidiu que é admissível o uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583937 QO-RG, Relator: Min. CEZAR PELUSO, DJe de 18-12-2009). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(STF - AI: 602724 PR, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06.08.2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21.8.2013 PUBLIC 22.8.2013.)
Lícita a prova, igualmente, nos termos da jurisprudência iterativa do TRE-RS:
Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder econômico. Art. 22 da Lei Complementar n. 64/90. Gravação ambiental. Ameaça a
eleitores. Eleições 2016. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos outros. Hipótese que prescinde de
autorização judicial pois não submetida à tutela da intimidade ou privacidade albergada pelo art. 5º, inc. X, da Constituição Federal. O instituto
do abuso de poder tem como escopo impedir condutas que extrapolem o exercício regular da capacidade econômica ou de determinada
função pública, capazes de causar desequilíbrio à isonomia entre os candidatos e macular a legitimidade do pleito. Conjunto probatório
insuficiente para comprovar o alegado abuso de poder consubstanciado no aliciamento de pessoas para ameaçar eleitores da coligação
adversária. Provimento negado. (RE 551-32, Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 06.6.2017.)
Por outro vértice, a presente ação possui peculiaridades importantes que devem ser consideradas no momento da análise dos fatos.
Sempre existe forte componente político nos acontecimentos que dão base a uma ação de impugnação de mandato eletivo por abuso de poder
e, frequentemente, as comunicações de ilicitudes partem do grupo adversário àquele que se atribui a prática da conduta contrária ao direito.
Entretanto, no caso em tela, houve a participação direta da então Prefeita Municipal, Rosane Grabia, adversária política dos réus, na realização
da captação ambiental, tanto na orientação de Méri, de quem é comadre, como no fornecimento do equipamento utilizado, e posterior
recolhimento deste e do dinheiro pago, os quais, por seu intermédio, chegaram à Polícia Civil.
Além dos interesses políticos da então Prefeita Rosane, restou comprovado que esta tinha desavenças com Nelson e a esposa dele, Ana
Paula, em especial, com esta última, tanto que orientou Méri a convencer Ana Paula a vir lhe ver visitar para realizar a gravação.
Dessa forma, ainda que precedida da devida autorização judicial, a concretização da diligência foi contaminada pela forte intervenção de
pessoas suspeita, o que deveria ter sido impedido pela Autoridade Policial. Além disso, a Polícia não acompanhou a realização da diligência, o
que resulta na fragilização do valor das provas colhidas.
Ainda, o áudio captado é de baixa qualidade, tem diversos trechos incompreensíveis, e não corresponde à integralidade dos diálogos mantidos
entre Méri, Nelson e Ana Paula, o que restou confirmado pelo laudo pericial de fls. 475/490 e 517/521, no qual foi esclarecido que o aparelho
gravador contava com sistema VAS, sistema de ativação por voz, e que houve cortes na gravação.
Nos diálogos captados (fls. 96/99), que se iniciam quando Nelson, em seu veículo, pega Méri, em sua chácara, a leva na casa dele, justificando
que sua esposa, Ana queria falar com ele e, após, a deixa na rua, destacam-se os seguintes trechos: Nelson afirma que sua esposa Ana não
sabia dos “briques”, “desses negócios”. Méri diz que iria se afastar por uns quinze ou vinte dias. Manifesta temor por estar sentada no banco do
carona, questionando Nelson se ele teria problemas com a oposição. Nelson critica a gestão da Prefeita Rosane e a acusa da prática de
corrupção. Refere estar trabalhando na campanha do candidato Márcio da mesma forma como fez por Rosane, asseverando que não teve seu
esforço reconhecido pela então prefeita.
Em determinado momento, Nelson e sua esposa entregam um presente para Méri e sua filha, que era afilhada deles, ressaltando que “não
tinha nada a ver”. Na sequência Méri afirma que estava escondida, que ninguém podia vê-la. Neste instante, Nelson menciona que desconfiava
que Méri queria dar um golpe e que Márcio teria lhe telefonado e lhe alertado de que não fizesse nada sem falar com ele. Acrescenta que sua
esposa Ana Paula sabia de uma armação para pegá-los e que estava apavorado. Méri afirma que não tem nada que ver e que se ela (alguém
não definido). Na sequência, Nelson refere novamente que havia o temor de que estivessem armando para pegar seu grupo e que, por isso,
sua esposa não tinha ido trabalhar.
Relevante, ainda, trecho em que Méri questiona Nelson se ele tinha medo de que a Polícia o pegasse, pois ela tinha medo, e ele responde que
havia “queimado tudo”, que o documento não estava mais em sua casa, que não existia nenhuma arma, e que sua residência tinha servido de
local de reuniões de Márcio e que, por isso, esperavam que a Polícia batesse lá. Logo após, eles combinam que Méri ligaria para ele e pediria
que ele trouxesse “aquele negócio”.
Dias após a captação do áudio, a Autoridade Policial filmou tentativa de telefonema de Méri para Nelson, na qual ela o questiona acerca da
devolução de seus documentos, tendo o mesmo desligado o aparelho quando ela tocou no assunto.
No período da campanha eleitoral, além do fato tratado nos autos, Nélson Andrezewski teve contra si o registro de ocorrências de ameaça,
tendo por vítima Anderson Copetti, e de coação eleitoral, tendo por vítima Rosane Juan Polanski.
Ademais, em Inquérito Policial foi obtida, por meio de terceiro não identificado, parte de conversa no aplicativo WhatsApp, na qual a esposa de
Nelson, Ana Paula, alertava o grupo de que ele tinha saído por que tinham certeza de que o telefone dele estava “grampeado”.
Em instrução processual, claramente, as testemunhas e informantes faltaram e omitiram a verdade em diversos momentos, procurando
defender seus interesses no resultado do feito.
Por se tratar Sete de Setembro de um minúsculo Município, os que nele residem tem diversas espécies de relação, familiares, comerciais e
políticas, o que inclui as testemunhas envolvidas no feito e os requeridos.
Méri Terezinha da Silva é pessoa extremamente simples e de pouca cultura. Manifestou estar assustada com os acontecimentos, o que lhe
motivou a procurar Rosane Grabia e aceitar suas orientações. Em determinados momentos, foi claramente manipulada, como ao tentar
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convencer Ana Paula Tiburski, esposa de Nélson Andrezewski, a vir ao seu encontro para que fosse flagrada pegando seus documentos e lhe
entregando dinheiro.
Em juízo, ao relatar os fatos, Méri disse que estava em casa, em um sábado, quando Nelson a visitou, falando do candidato que apoiava e
oferecendo dinheiro, mas, na sequência, foi embora sem nada ter acontecido. Na terça-feira seguinte, Nelson retornou com Amauri Politowski,
Júlio Pluta e Genésio Ferreira e disse que Márcio Politowski lhe oferecia, a quantia de R$ 500,00 para que ela não fosse votar. Amauri teria lhe
dito que bastava justificar a ausência do voto, após a eleição. Contou ter dito a eles que não podia entregar sua identidade naquele momento
porque precisava dela para fazer um exame, motivo pelo qual ficou acerado que entregaria o documento em outro dia. Referiu que, indignada
com a proposta resolveu procurar a Polícia. Ao responder os questionamentos do Ministério Público, Méri referiu que Nélson estava sozinho,
mas com Genésio Ferreira, que não lhe falou no candidato Márcio na primeira vez em que esteve na casa dela, nem pediu voto, mas disse que
iria lhe arranjar um dinheiro, com o Prefeito, sem mencionar a quantia e para o que seria. Na secunda ocasião, eles estariam ali, em nome do
candidato a Prefeito, Márcio, oferecendo proposta de 500,00 para que não votasse. Não soube o motivo para ter sido oferecida a quantia para
ela, pois não é identificada com nenhum candidato.
Júlio Pluta teria dito que bastava justificar não ter votado e era ele quem entregaria o dinheiro. Relatou ter entregue a carteira de identidade e o
título eleitoral no dia em que realizou a gravação ambiental. Disse ter feito a gravação voluntariamente. Relatou que, no início, queria falar com
a esposa de Nelson, Ana Paula, para fazer a gravação, pois queria ver sua reação, mas ela desconfiou de algo. Tentou convencê-la dizendo
que pretendia convidá-la para ser madrinha de sua filha. Referiu que no dia da gravação perguntou a Ana Paula, quando estava na casa dela,
se ela queria saber o motivo de sua presença lá, mas que ela teria dito que não queria saber. Acionou o gravador bem antes de Nelson pegála. Acrescentou, na casa de Nelson e Ana Paula, conversou com esta e convidou-a para ser madrinha de sua filha e, depois, pediu, para que
chamasse Nelson, tendo perguntado a ele se a proposta era aquela mesmo. Ele teria ido até o quarto dele e pego o dinheiro e, então,
entregou-lhe sua identidade e título eleitoral. A referência à “presente” na gravação era em relação ao dinheiro. Combinou de pegar os
documentos com Nelson após a eleição, mas ele não atendeu mais suas ligações telefônicas. Afirmou queo termo “aquele negócio” dito nos
diálogos gravados se referia a devolução de seus documentos. Relatou que, após a gravação e entrega dos documentos, pediu a Rosane
Grabia para ir à Delegacia de Polícia levar o material, pois não tinha condições de chegar até o local. Os documentos foram devolvidos na casa
de sua cunhada, Gislaine, no dia 25/10. Nelson lhe prometeu que, se Márcio Politowski ganhasse a eleição, poderia usar o convênio de saúde
da esposa dele. Ao responder as perguntas da defesa, disse que tinha certeza de que os documentos tinham sido devolvidos a mando de
Nélson por que somente ele conheceria o local em que ocorreu a devolução. Confirmou ser amiga íntima da ex-prefeita Rosane. A ideia da
gravação foi um pedido do Delegado de Polícia e quem lhe entregou o aparelho para gravar foi o taxista Clemente. Asseverou que o gravador
permaneceu todo o tempo ligado, tendo o encontro com Nelson durado, aproximadamente, uma hora e pouco. Logo após a gravação falou
com Rosane, que lhe acalmou. Entregou o dinheiro e a gravação para ela por meio do taxista Clemente, pois estava muito nervosa para ir à
Delegacia. Primeiro, disse que foi ideia sua quer gravar diálogo com Ana Paula, a esposa de Nélson, mas confrontada com as declarações
prestadas à Autoridade Policial, disse que a ideia foi da ex-prefeita Rosane, mas não sabia o porque. Quis convidar Ana Paula para ser
madrinha de sua filha por afeição, mas ficou decepcionada com ela, diante do ocorrido. Confirmou que recebe o bolsa-família e que o
endereço em seu cadastro é de Santo Ângelo, cidade em que vive, mas tem domicílio eleitoral no Município de Sete de Setembro/RS.
Respondendo ao questionamento do juízo, disse que não ouviu falar de outras pessoas que tenham recebido proposta de compra de voto, ou
coisa similar, somente referindo um boato, contado por seu irmão, de que o candidato vencedor teria perdoado dívida de dois idosos, relativa a
compras em seu estabelecimento comercial.
O Delegado Heleno dos Santos, além de reiterar as informações constantes no Inquérito Policial, contou ter sido acionado pelo Promotor de
Justiça da Comarca, que lhe encaminhou Méri e Rosane, tendo com base nas declarações delas aberto um Inquérito Policial. Acrescentou que
foi autorizada a captação de sons e imagens pelo juiz eleitoral. Referiu que estava combinado que Méri usaria uma câmera oculta, mas que foi
surpreendido pelo adiantamento do encontro, motivo pelo qual foi utilizado um gravador providenciado por Rosane Grábia e que não houve
tempo de mobilizar a equipe policial. Afirmou que a gravação iniciou antes de Nelson pegar Méri e foi encerrada após ele deixá-la em
determinado local. O dinheiro e a gravação lhe foram entregues por Rosane, pois não conseguiu sequer contato telefônico com Méri. Nelson é
pessoa descontrolada, possui antecedentes policiais e houve outras denúncias contra ele por coação eleitoral. Rosane participava da
agremiação política adversária ao candidato Márcio. O cumprimento de mandado de busca e apreensão ocorreu após a gravação. Ao
responder as perguntas da defesa, disse que a participação de Rosane nas diligências ocorreu porque Méri a procurou, mas que não pode
afirmar que não há motivação política por parte dela, acrescentando que um policial não poderia ser utilizado porque a comunidade de Sete de
Setembro é muito pequena e todos identificariam ele. Entende que ela colaborou e tinha conhecimento da captação que seria realizada.
Reiterou que o gravador utilizado era de Rosane e que foi ela quem lhe entregou o aparelho, assim como o dinheiro recebido por Méri. Ao
responder questionamento do juízo, afirmou que pessoas envolvidas em outros fatos, que circulavam na forma de boatos, não foram
identificadas.
Nélson Andrezewski negou os fatos, inclusive que tenha feito campanha para Márcio Politowski, asseverando que tinha discordância com a
gestão da Prefeita Rosane e queria apenas se gabar. Disse que Méri ficava ligando para ele, porque Rosane queria demitir sua esposa.
Afirmou acreditar que o delegado tem algo contra ele. Referiu que fazia parte de um grupo de WhatsApp, mas que este não tinha fim político.
Ao responder perguntas da defesa, disse que esteve em comício da candidata Fernanda. Disse que, no dia dos fatos, Méri lhe ligou, pois
queria fazer convite a sua esposa para que fosse madrinha da filha dela. Acrescentou que ao lhe abordar, após ter deixado Méri, os
Brigadianos fizeram uma revista minuciosa nele e em seu veículo. Os documentos a que fez referência ao falar com Méri eram relativos à
licitações da Prefeitura. A única oportunidade em que falou sobre título eleitoral com ela foi sobre como realizar a troca do domicílio eleitoral.
Sua esposa deu de presente para Méri R$ 100,00, para que comprasse algo para sua filha, agora afilhada dela. Ao responder as perguntas do
Ministério Público disse que no início, tinha simpatia pela campanha da candidata Fernanda, mas que, em certo momento, houve rompimento.
Disse que nunca conversou no grupo de WhatsApp. Afirmou que nunca foi na casa de Méri e acredita que a motivação dela é a desavença que
tem com Rosane, pois divulgava que tinha papéis que comprovavam irregularidade no governo dela. Pelo mesmo motivo, Rosane queria
prejudicar sua esposa, demiti-la do trabalho no posto de saúde do Município. Esclareceu que o Márcio gerente do posto de combustíveis, não
o candidato a prefeito, havia lhe ligado para alertar que Méri pretendia “armar” para ele. Ainda, disse que, ao mencionar “documento”, que não
havia mais nada em sua residência e que tinha ocorrido reunião no imóvel, no diálogo com Méri, disse que não existiu nenhuma reunião.
Atribuiu a confusão entre as pessoas chamadas Márcio ocorreu por que a gravação estava cheia de cortes, o que tornava a conversa
incompreensível. Não lembrava qual era o “negócio” que traria para Méri, quando ela lhe ligasse. Falou que sua esposa deu a Méri um
presente, em razão do aniversário dela, e R$ 100,00 para que comprasse um presente para a sua afilhada.
Ana Paula Tiburski, companheira de Nélson Andrezewski, disse que seu marido não participou da campanha eleitoral de Márcio Politowski,
que ele estava muito descontente com a gestão da Prefeita Rosane e é filiado ao PP. Relatou que Méri esteve em sua casa para lhe convidar
para ser madrinha da filha dela. Não falaram sobre política. Não sabia por que e do que seu marido tinha medo. Referiu que tinha temor de
fofocas no grupo de whatsapp, por isso sugeriu que Nelson saísse do grupo, mas que não lia as mensagens. Por ser funcionária pública e
estar em estágio probatório, temia que as coisas que seu marido falava contra a Prefeita provocassem represálias contra si. Não sabia porque
Méri armaria algo contra seu marido. Afirmou que tomou conhecimento da situação quando foi cumprido mandado de busca em sua casa.
Conhecia Méri há 04 anos, através do serviço que presta no posto de saúde, mas ela nunca tinha ido até a sua casa, não tinham tanta
intimidade. Sempre ajudou a filha dela com roupas e brinquedos usados de seu filho. Ela vinha lhe ligando e insistia que fosse na casa dela,
mas não dizia o que queria. Acabou recebendo a visita de Méri por que tinha de ficar em casa com seu filho, que estava doente. Confirmou ter
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, Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 1, Página: 9

dado R$100,00 para Méri, quantia destinada a que ela comprasse algo para sua afilhada. Méri estava de aniversário naquele dia, mas o
dinheiro era para a afilhada. Sobre o documento que Nelson disse que não estaria mais na sua casa e as supostas reuniões no local, afirmou
que não ocorreram reuniões. Asseverou creditar que a Prefeita Rosane não gosta dela porque fez críticas e sugestões sobre questões de
trabalho que chegaram aos ouvidos dela e ela não gostou.
Extrai-se dos autos que Nelson e Ana Paula faltaram com a verdade quando negaram ter participado da campanha dos requeridos, não
apenas pelo conteúdo do áudio e da prova oral, mas também pelos registros telefônicos de fls. 573/596, que evidenciaram os inúmeros
telefonemas trocados entre eles e o candidato Márcio Politowski, no período de campanha eleitoral.
Rosane Grabia, Prefeita do Município de Sete de Setembro, na época dos fatos, ouvida como informante, relatou que se sentiu ameaçada por
pessoal ligadas ao candidato Márcio Politowski. Confirmou os fatos narrados por Méri e pelo Delegado Heleno, inclusive que o aparelho
gravador utilizado na captação de áudio era de sua propriedade. Referiu que Méri estava muito assustada, quando a procurou. Sobre a
intenção de que a pessoa para quem os documentos de Méri fossem entregues fosse Ana Paula, e não Nelson, justificou que seria mais fácil,
mas que foi uma opção de Méri. Asseverou que, após o encontro entre Méri e Nelson, esta foi deixada na BR, ligou-lhe e disse que estava com
medo de um carro parado próximo. Por isso, Méri pegou um ônibus e desembarcou em um trevo, no qual um taxista a pegou e levou até sua
presença, tendo entregue a ela o gravador e o dinheiro. O mesmo taxista foi quem entregou a Méri o gravador. Disse que todas as pessoas
estavam com medo, que havia um clima de tensão, inclusive, carros estavam sendo apedrejados. Aduziu que pessoas a vigiavam em sua
casa. Entregou o dinheiro para o Delegado no mesmo dia, mas a gravação apenas no dia seguinte, pois estava com medo. Nesse período, o
aparelho permaneceu em sua casa e não houve qualquer tipo de manipulação, tendo ouvido parte do áudio. Ana Paula era técnica em
enfermagem e não tinha o poder de autorizar ou encaminhar pacientes para os serviços de saúde. Confirmou que Nelson fez campanha para
ela e declarou que participou de comício da candidata Fernanda e participou de reuniões na comunidade, ela era do seu partido, mas afirmou
que não fez campanha para ela, nem doou dinheiro para a campanha. Asseverou que Méri é sua comadre, pois é madrinha do último filho dela
e que a esposa do candidato Márcio é sua prima irmã. Não acreditou que Nelson tivesse informações sobre irregularidades em seu governo e
que isso era uma forma de a desvalorizar perante à comunidade. Disse que nunca foram amigos e que acreditava que a irresignação dele
deveria ser porque não havia dado uma secretaria a sua esposa. Recebeu orientações do Delegado Heleno.
Gislaine Conceição de Souza Pereira é cunhada de Méri e foi na sua casa que os documentos dela foram devolvidos. Não pode contribuir para
a elucidação dos fatos, pois foi seu filho quem recebeu os documentos e ele não reconheceu quem os portava. Não soube de boatos de que
os integrantes da campanha do candidato Márcio estivessem ameaçando e intimidando pessoas na comunidade. Sabe que, às vezes, Rosane
leva presente para sua afilhada, no caso a filha de Méri.
O restante da prova oral não colaborou para a elucidação dos fatos.
Darci Luiz Scremin disse que participou da campanha de sua esposa, que era da coligação da candidata Fernanda e safirmou que Nelson
Andrezewski, Júlio Pluta e Amauri Politowski fizeram campanha para Márcio Politowski e que, em determinado dia, apoiadores da campanha
contrária a sua o acompanharam e passaram pelos mesmos locais em que passava fazendo propaganda. Não soube de ameaças praticadas
por integrantes da campanha de Márcio Politowski, mas, em determinados dia, lhe disseram para parar de fazer campanha e o agrediram
verbalmente.
Eldo Ignácio Grunitzky e Jason Paluchowski José Antônio Buchar confirmaram a participação de Nelson na campanha dos demandados, a
partir de determinado momento em que rompeu com a coligação da candidata Fernanda, e, assim como Jair Robaldo Wolf e Gilmar Cesar dos
Santos, a lisura, modéstia e normalidade da campanha realizada por Márcio Politowski e Silvestre Wojciechowski.
Por fim, José Antônio Buchar confirmou a participação de Nelson na campanha dos demandados, a partir de determinado momento em que
rompeu com a coligação da candidata Fernanda e declarou que teve seu automóvel apedrejado e que houve perseguição por parte de
apoiadores da campanha dos demandados.
A novel redação do art. 368-A do Código Eleitoral, dispositivo acrescentado pela Reforma Eleitoral de 2015 (Lei n. 13.165/15), repudia a
determinação de perda do mandato com base em prova testemunhal singular e exclusiva:
Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato.
Nesse sentido, colaciono precedentes dessa Corte e do TSE:
RECURSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22
DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/90. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI N. 9.504/97. PREFEITO E
VICE. OFERTA DE EMPREGO, VALE-COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DINHEIRO EM TROCA DO VOTO.
INOCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÃO 2016.
1. Julgamento conjunto que se impõe aos apelos RE 36768 e RE 36853, por conexas as ações, evitando-se a prolação de decisões
conflitantes e contraditórias envolvendo a mesma relação jurídica. 1. Preliminares. 1.1) Licitude da gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento do outro, desde que inexistente o dever de sigilo ou a reserva de conversação. Hipótese que prescinde de
autorização judicial. Precedente do STF em regime de repercussão geral; 1.2) Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na
inicial, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. Súmula n. 62 do TSE.
2. Caderno probatório insuficiente a comprovar a alegada oferta de dinheiro, materiais de construção e promessa de emprego a eleitoras em
troca do voto. O conteúdo da gravação, obtida por telefone celular, aponta mais para a organização de atos de campanha e tratativas
referentes à distribuição de material de propaganda do que para uma situação de oferecimento de benesses com fins da captação ilícita de
sufrágio.
3. Suposta distribuição de vales-combustível, durante o período eleitoral, em troca do voto. Prova composta de um vídeo, cujas cenas revelam
que a distribuição de combustível estaria sendo feita a um cabo eleitoral ou correligionário para participar de carreatas, inexistindo indício de
induzimento do voto mediante oferecimento de vantagem econômica. Não comprovada a prática abusiva de recursos financeiros capaz de
comprometer a isonomia entre os candidatos e a normalidade e lisura do pleito.
4. Provimento negado.
(RE 367-68.2016.6.21.0099 e RE 368-53.2016.6.21.0099, julgados em
conjunto 11.7.2017, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol.) (Grifei.)
No caso em tela, existem provas robustas de que um único ato de pagamento de eleitora para que ela deixasse de votar ocorreu. Estas
evidências não se constituem unicamente no áudio captado, cuja autenticidade é atestada pelo laudo pericial de fls. 475/490 e 517/521, mas
pelas palavras dos envolvidos, principalmente de Méri Terezinha da Silva única pessoa que, em momento algum, expôs possuir outros
interesses, que não a isonomia e honestidade na campanha eleitoral.
O fato de Méri ser comadre de Rosane não é fator que, por si só, conduza à conclusão de que agiu em conluio com a ex-prefeita para
prejudicar os réus.
Entretanto, em relação à captação ilícita de sufrágio, conduta análoga à tratada nos autos, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral diz
que a incidência da norma está condicionada à comprovação da participação do candidato, mesmo que apenas consentindo com o ilícito
cometido por outrem, sendo desnecessário o pedido explícito de votos e irrelevante a potencialidade da conduta em influenciar no resultado do
pleito:
Captação ilícita de sufrágio. Prova. Vinculação. participação indireta. Candidato. Prazo. Ajuizamento. Litisconsórcio. Ausência.
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[…]
3. Ausência de prova de participação direta, indireta ou anuência do candidato em relação aos fatos apurados.
4. A aplicação das sanções previstas no art. 41-A da Lei das Eleições exige prova robusta que demonstre que o candidato participou de forma
direta com a promessa ou entrega de bem em troca do voto ou, de forma indireta, com ela anuiu ou contribuiu.
5. A condenação por captação ilícita de sufrágio não pode ser baseada em mera presunção.
6. Recurso provido. Votação por maioria.
(TSE – RO 1539 – Relator originário Min. Joaquim Barbosa – Redator para o
acórdão Min. Henrique Neves – J. Sessão de 23/11/2010.)
Ainda que existam indícios de que o candidato Márcio Politowski tinha conhecimento da proposta de pagamento feita a Méri, inexiste prova
cabal, sendo bastante plausível a versão de que Nelson Andrezewski, Júlio Pluta e Amauri Politowski tenham agido sem o seu conhecimento.
A oferta de dinheiro para que prováveis eleitores da oposição deixassem de votar não foi uma conduta adotada pelos réus. Há notícias de
apenas um ato.
Restou comprovado que Nelson costumava apoiar o partido opositor ao dos requeridos, tendo mudado de lado em razão de discordâncias com
a gestão da então Prefeita Rosane Grabia. Além disso, não aderiu à campanha dos réus desde o seu início. Pelo conjunto das provas,
constata-se que não era pessoa com significativa importância na campanha dos demandados, mas um apoiador oriundo de outro grupo
político.
As ligações telefônicas realizadas entre Nelson e o réu Márcio confirmam a participação daquele na campanha, mas não ocorreram nos dias e
horários em que os fatos narrados aconteceram, de modo que se pode concluir que o demandado Márcio não estava coordenando as ações
de Nelson.
Não se pode desconsiderar que Amauri é irmão do requerido Márcio e que estava na residência de Méri no momento em que ofertado dinheiro
em troca dos documentos dela, mas esta circunstância também não é suficiente para que se presuma que os requeridos soubessem do que
estava acontecendo. O principal agente era Nelson e, segundo os relatos de Méri, ele teria estado dias antes na casa dela em ocasião na qual
prometeu que falaria com o pessoal da campanha dos réus para lhe arranjarem dinheiro. Assim, depreende-se que Nelson foi o provocador e,
provavelmente, idealizador da oferta ilícita.
No decorrer da campanha, Nelson vinha sendo acusado de proferir ameaças e o trecho do áudio captado em que refere ter sido advertido pelo
candidato Márcio, de que estava sendo armado algo para pegá-los, é inconclusivo, pode-se entender que estava se referindo a algo
envolvendo sua esposa, as acusações de ameaças, ou os documentos que alardeava ter sobre ilicitudes na gestão da Prefeita Rosane, tanto
que mencionou ter se livrado até mesmo de armas de fogo.
O exame de condutas ilícitas, sobretudo para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas, deve vir amparado em farto
conjunto probatório, suficientemente grave para ensejar a severa sanção da cassação de diploma e/ou declaração de inelegibilidade. Nesse
sentido, RESPE n. 16270-21, acórdão de 30.11.2016, e RESPE n. 1-72, acórdão de 17.11.2016, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Ferreira
Mendes.
Nessa mesma linha, precedentes do e. Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2008. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). PREFEITO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO. PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. RELATÓRIO DE AUDITORIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
NATUREZA INDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na dicção do art. 128 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de
questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Desse modo, é vedado ao magistrado decidir com base em fatos não
constantes da petição inicial.
2. A cassação do mandato em sede de ação de impugnação de mandato exige a presença de prova robusta, consistente e inequívoca, o que
não ocorreu nos presentes autos. Precedentes.
3. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo.
O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto do Relator.
RESPE n. 428765026 – PE. Acórdão de 0602.2014. Relator Min. Dias Toffoli. DJE 10.03.2014, Página 93/94.).
No caso dos autos, não existem provas seguras de que os requeridos tinham sequer conhecimento de que havia sido oferecido dinheiro em
troca dos documentos da eleitora, de modo que a mera presunção não se presta para embasar a cassação de mandato conferido pelo
sufrágio.
Dispositivo
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da presente AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO MANDATO ELEITORAL.
Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores dos réus, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no
art. 85 do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cerro Largo, 19 de dezembro de 2018.
Márcio Moreira Paranhos Dias
Juiz Eleitoral da 96ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-09.2018.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Órgão de Direção Partidária - Eleição 2018
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15681)
RESPONSÁVEL(S) : FELIPE COSTELLA E ELISANDRA SOTERO FERREIRA (ADV(S) GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15681)
VISTOS.
Trata o presente processo da prestação de contas eleitorais, do pleito de 2018, do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB.
O partido não apresentou suas contas no prazo legal.
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Analisados os documentos entregues, a área técnica entendeu pela aceitação das contas como regulares, e que as mesmas atenderam os
requisitos da norma.
Em Parecer, o Ministério Público Eleitoral entendeu pela regularidade das mesmas e opinou também pela “aprovação” das contas (fl.55).
DECIDO.
As contas atenderam os requisitos legais, conforme demonstrou o Parecer Técnico Conclusivo, e que foi acompanhado pelo Parecer do
Ministério Público Eleitoral.
Isto posto, APROVO as contas eleitorais referentes ao pleito de 2018, do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se com baixa.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-16.2018.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Órgão de Direção Partidária - Eleição 2018
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) VALÉRIO DE ABREU FERNANDES-OAB 53337)
RESPONSÁVEL(S) : NILTON DA SILVA SEVERO E CLAUDIA DENISE MARQUES (ADV(S) VALÉRIO DE ABREU FERNANDES-OAB 53337)
VISTOS.
Trata o presente processo da prestação de contas eleitorais, do pleito de 2018, do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS.
O partido não apresentou suas contas no prazo legal.
Intimados o partido e dirigentes, através de seu representante legal, apresentaram suas contas de forma incompleta.
A agremiação então foi notificada, através do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências para a complementação das informações e
documentos, e mesmo assim não aproveitaram o prazo legal para manifestarem-se.
A área técnica juntou documentos extraídos do Sistema SPCE-WEB (fls. 21 A 23), ratificando a desídia do partido.
Em Parecer, o Ministério Público Eleitoral acolheu o Parecer Técnico Conclusivo e também entendeu pelo julgamento das contas como
“desaprovadas” (fl.41).
DECIDO.
As contas não atenderam os requisitos legais, conforme demonstrou o Parecer Técnico Conclusivo, e que foi acompanhado pelo Parecer do
Ministério Público Eleitoral.
Isto posto, julgo “desaprovadas” as contas eleitorais referentes ao pleito de 2018, do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, e nos termos
da Resolução TSE n.º 23.553/2017, art.77, III e §4º, determino o impedimento do recebimento de recursos do Fundo Partidário, pelo período
de um ano.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se com baixa.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-31.2018.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Órgão de Direção Partidária - Eleição 2018
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
PARTIDO(S) : PODEMOS
VISTOS.
Trata o presente processo da prestação de contas eleitorais, do pleito de 2018, do PODEMOS.
O partido não apresentou suas contas no prazo legal.
Intimados o partido e dirigentes, não aproveitaram o prazo legal para manifestarem-se.
A área técnica juntou documentos extraídos do Sistema SPCE-WEB (fls. 21 A 23), ratificando a desídia do partido.
Em Parecer, o Ministério Público Eleitoral acolheu o Parecer Técnico Conclusivo e também entendeu pelo julgamento das contas como “não
prestadas” (fl.27).
DECIDO.
As contas não atenderam os requisitos legais, conforme demonstrou o Parecer Técnico Conclusivo, e que foi acompanhado pelo Parecer do
Ministério Público Eleitoral.
Isto posto, julgo “não prestadas” as contas eleitorais referentes ao pleito de 2018, do PODEMOS, e nos termos da Resolução TSE n.º
23.553/2017, art.77, §4º e art.83, II, determino o impedimento do recebimento de recursos do Fundo Partidário, até que as mesmas sejam
apresentadas, e a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se com baixa.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 91-72.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
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, Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 1, Página: 12

JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : SUZANE RODRIGUES CARDOSO
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no primeiro e no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de
justificar sua ausência no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) SUZANE RODRIGUES CARDOSO, inscrição eleitoral
n. 0959 5429 0450, multa eleitoral no valor de R$ 35,14, para cada um dos turnos que deixou de comparecer, totalizando R$ 70,28 (setenta
reais e vinte e oito centavos). Multa esta a ser recolhida aos cofres públicos, através de Guia de Recolhimento da União, devendo ser
comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 90-87.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : NIUMAR ANDREI GENRO CORREA
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no primeiro e no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de
justificar sua ausência no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) NIUMAR ANDREI GENRO CORREA, inscrição eleitoral
n. 1063 6895 0485, multa eleitoral no valor de R$ 35,14, para cada um dos turnos que deixou de comparecer, totalizando R$ 70,28 (setenta
reais e vinte e oito centavos). Multa esta a ser recolhida aos cofres públicos, através de Guia de Recolhimento da União, devendo ser
comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

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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Ano: 2019, Número: 1, Página: 13

NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 89-05.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : JÉSSICA DA ROSA RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) JÉSSICA DA ROSA RODRIGUES, inscrição eleitoral n.
1006 4067 0426, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos, através de
Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 88-20.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : VALQUÍRIA DA CUNHA GUZATTO VASQUES
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) VALQUÍRIA DA CUNHA GUZATTO VASQUES,
inscrição eleitoral n. 0879 5142 0485, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres
públicos, através de Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 87-35.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : FABIO SIMÕES MACHADO
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) FÁBIO SIMÕES MACHADO, inscrição eleitoral n. 0751
0257 0493, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos, através de Guia
de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 088/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 86-50.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : ANA PAULA KNIPHOFF DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) ANA PAULA KNIPHOFF DOS SANTOS, inscrição
eleitoral n. 0674 2637 0493, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos,
através de Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 85-65.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : PATRÍCIA ARAÚJO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) PATRÍCIA ARAÚJO DOS SANTOS, inscrição eleitoral
n. 2958 3375 0116, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos, através de
Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 84-80.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : WALTER ACACIO DE MEDEIROS FILHO
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) WALTER ACÁCIO DE MEDEIROS, inscrição eleitoral
n. 0917 2734 0400, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos, através de
Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 091/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 83-95.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : LUIZA HELENA DA ROSA ALVES
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) LUIZA HELENA DA ROSA ALVES, inscrição eleitoral n.
1063 6612 0426, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos, através de
Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 092/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 82-13.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : THALES FELIPE FRUTUOZO
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) THALES FELIPE FRUTUOZO, inscrição eleitoral n.
1006 2729 0434, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos, através de
Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 093/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 81-28.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : DEIVID CHARLES COPINI TOMAZI
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) DEIVID CHARLES COPINI TOMAZI, inscrição eleitoral
n. 0917 6965 0450, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos, através de
Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 094/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 79-58.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : JÚNIOR DALVAN CASTRO GAUER
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no primeiro turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) JÚNIOR DALVAN CASTRO GAUER, inscrição eleitoral
n. 0880 6515 0442, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos, através de
Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 095/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 78-73.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : PAMELA BERTOLINI CARDOSO
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no primeiro turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) PAMELA BERTOILINI CARDOSO, inscrição eleitoral n.
0839 3097 0434, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos, através de
Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 77-88.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : RAQUEL ARIANA SANTOS PADILHA CHAGAS
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) RAQUEL ARIANA SANTOS PADILHA CHAGAS,
inscrição eleitoral n. 0972 3220 0434, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres
públicos, através de Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 76-06.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : TATIANE CORREA BRAGA
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no primeiro turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) TATIANE CORREA BRAGA, inscrição eleitoral n. 0722
4495 0400, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos, através de Guia
de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 75-21.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : MARIA PRISCILA DE JESUS MEURER
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no primeiro turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) deixou de justificar sua ausência
no prazo legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O(A) eleitor(a) não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o
que prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) MARIA PRISCILA DE JESUS MEURER, inscrição
eleitoral n. 0971 0713 0418, multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), a ser recolhida aos cofres públicos,
através de Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 099/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 74-36.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : JEAN MARCEL FELIX CARDOZO
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no primeiro turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) justificou sua ausência no prazo
legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
Juntado, ainda, um requerimento de justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais, porém sem nenhum documento comprobatório da
alegação. Ademais, o eleitor, equivocadamente diz não ter tido nenhum contato do cartório, posterior à sua convocação, porém esta
necessidade não existo, porquanto a convocação é expressa e informa todos os dados necessários ao comparecimento à seção eleitoral
designada. Assim não justificada a ausência.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) JEAN MARCEL FELIX CARDOSO, inscrição eleitoral n.
0902 5653 0400, multa eleitoral no valor mínimo, de R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), a ser recolhida aos cofres
públicos, através de Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 73-51.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : ALESSANDRO DO NASCIMENTO BORGES
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) justificou sua ausência no prazo
legal, alegando apenas problemas particulares, não anexando ao requerimento, nenhum documento. Intempestivamente, em 07/12/2018,
protocolou novo requerimento de justificativa, anexando ao mesmo documento da empresa, informando que esteve trabalhando na data de
07/12/2018.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
Juntado, ainda, um requerimento de justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais, porém sem nenhum documento comprobatório da
impossiblidade de comparecimento para exercer os trabalhos eleitorais, para os quais foi devidamente convocado.
Quanto ao segundo requerimento de justificativa, não conheço do mesmo em razão de sua intempestividade. E, ainda que tempestivo, não
seria capaz de justificar a ausência, posto que a convocação judicial para a realização dos trabalhos eleitorais se sobrepõe a qualquer outro.
Ainda pelo fato de que o eleitor estava convocado desde a data de 23/08/2018, conforme documento da fl. 06, tempo mais que suficienbte para
a empresa ter designado outro profissional para a substituição do mesário.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) ALESSANDRO DO NASCIMENTO BORGES, inscrição
eleitoral n. 0674 2580 0418, multa eleitoral no valor mínimo, de R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), a ser recolhida aos
cofres públicos, através de Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
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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Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 72-66.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : NEUSA MARILDE DA SILVA
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no primeiro turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) justificou sua ausência no prazo
legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
Juntado, ainda, um requerimento de justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais, porém sem nenhum documento comprobatório da
alegação.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) NEUSA MARILDE DA SILVA, inscrição eleitoral n. 0003
5062 0418, multa eleitoral no valor mínimo, de R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), a ser recolhida aos cofres públicos,
através de Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 71-81.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : BRUNA DA SILVA CARDOSO
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, que não
compareceu à seção eleitoral, no segundo turno, para prestar os serviços eleitorais, sendo que o(a) mesmo(a) justificou sua ausência no prazo
legal, porém não juntou documento comprobatório da alegação.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
Juntado, ainda, um requerimento de justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais, porém sem nenhum documento comprobatório da
alegação.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) BRUNA DA SILVA CARDOSO, inscrição eleitoral n.
1048 8191 0477, multa eleitoral no valor mínimo, de R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), a ser recolhida aos cofres
públicos, através de Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018 - MAX AKIRA SENDA DE BRITO - Juiz Eleitoral da 097ª ZE
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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 80-43.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Aplicação de penalidade/multa
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : CAROLINA DA JORNADA NEVES
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca de mesário(a) convocado(a) pessoalmente para a eleição 2018, para exercer
a função de Presidente de Mesa Receptora de Votos (seção 0017), que não compareceu à seção eleitoral, no primeiro turno, para prestar os
serviços eleitorais, e ainda não devolveu tempestivamente os valores que já havia recebido para repasse aos demais membros da mesa,
referente ao auxílio-alimentação, sendo que apenas devolveu os valores no Cartório Eleitoral somente após o término da eleição. Ainda, a
mesma deixou de justificar sua ausência no prazo legal.
Os documentos comprobatórios do recebimento pessoal da convocação acompanharam a informação inicial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos verifico estarem juntados os documentos comprobatórios da convocação, que foi recebida pessoalmente pelo(a)
eleitor(a)/mesário(a) e, ainda, o comprovante de sua ausência aos trabalhos eleitorais.
A eleitora não apresentou nenhuma justificativa para o não atendimento de convocação judicial para o exercício dos trabalhos eleitorais, o que
prejudicou os demais membros da mesa receptora de votos/justificativas e o bom andamento dos trabalhos eleitorais, na medida em que
houve a necessidade de suprimento da falta de membros.
Ainda verifico que a situação é agravada ante o fato de tratar-se de cargo de presidente de mesa receptora de votos, que entre suas
atribuições, está a de repassar os valores fornecidos pela União, a título de auxílio-alimentação a todos os mesários. Fato que gerou muitos
transtornos aos servidores da Justiça Eleitoral, que tiveram de envidar muitos esforços para tentar contatar a mesma, sem que esta
respondesse aos chamados telefônicos ou pessoais e, por fim, tiveram de remanejar valores para cobrir e corrigir a falha deixada pela total
desídia da eleitora/mesária, para que os demais mesários não ficassem sem os devidos valores para fazer frente a alimentação dos mesmos
no dia da eleição, considerando que muitos mesários trabalham em locais distantes de seus domicílios, necessitando comprar alimentação
próximo ao local de trabalho.
Ademais, o presidente da seção é o primeiro responsável pelo bom andamento dos trabalhos eleitorais, tendo recebido treinamento adequado
da Justiça Eleitoral, devendo ser o cargo encarado com extrema responsabilidade, totalmente incompatível com a atitude da mesária Carolina.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude do eleitor é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%(cinquenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
Isto posto, ARBITRO, com fulcro no art. 825, §1º, da CNJE, ao(à) mesário(a) faltoso(a) CAROLINA DA JORNADA NEVES, inscrição eleitoral n.
0723 1284 0400, multa eleitoral no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Multa esta a ser recolhida aos cofres públicos, através de
Guia de Recolhimento da União, devendo ser comprovado o pagamento nos autos.
Notifique-se o(a) mesário(a), na forma do art. 202, I, da CNJE, para providenciar o pagamento no prazo de 30 dias ou recorrer da decisão no
prazo de 3 dias.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, em razão do disposto no art. 344 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, em especial do disposto no art. 828 da CNJE, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 92-57.2018.6.21.0097
Eleições - 2018 - Mesário Faltoso - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MESÁRIO(S) : ANA CLAUDIA CHIMINI BALEJO, ANA PAULA RAMOS RAZERA, JÉSSICA SILVA NUNES, LILIAN TEREZINHA SCHUCK,
RICARDO KERBER FLORES E TAMARA MACHADO PIRES
Vistos, etc.
Trata o presente feito de informação do Cartório Eleitoral acerca dos mesários convocados para a eleição 2018, ANA CLAUDIA CHIMINI
BALEJO; ANA PAULA RAMOS RAZERA; JÉSSICA SILVA NUNES; LILIAN TEREZINHA SCHUCK; RICARDO KERBER FLORES e TAMARA
MACHADO PIRES, que não compareceram à seção eleitoral, no primeiro e/ou segundo turnos, para prestar os trabalhos, sendo que nenhum
deles foi convocado pessoalmente.
Foram juntados documentos.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifico que realmente nenhum dos mesários recebeu pessoalmente a convocação aos trabalhos eleitorais, sendo que
as convocações foram entregues a terceiros.
Com exceção de Ricardo Kerber Flores, que justificou sua ausência, mesmo que não tenha juntado documento comprobatório (fl. 21),
abstiveram-se do comparecimento, conforme atas juntadas, sem nenhuma justificativa para tal, nem no dia do pleito, nem nos trinta dias
seguintes, como prevê a legislação em vigor.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral Brasileiro, a atitude dos eleitores é passível de aplicação de multa eleitoral, verbis:
“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa
causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1(um) salário mínimo vigente na
zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
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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Considerando, no entanto, não terem os mesários recebido pessoalmente a convocação da Justiça Eleitoral, mesmo que recebida por parente,
entendo que não há como condenar os mesmos ao pagamento de multa eleitoral, em razão da não certeza do conhecimento da convocação.
No mesmo sentido o entendimento do TRE-RS, no julgamento dos RE nºs. 4-29.2011.6.21.0076 e 11-21.2011.6.21.0076, cujas cópias dos
acórdãos estão juntadas nas fls. 27/31.
Isto posto, Determino, forte nos arts. 831/832, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral - CNJE, o lançamento, nos cadastros eleitorais dos
referidos mesários, do ASE 175 – motivo 1 – justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais dos mesários faltosos, ANA CLAUDIA CHIMINI
BALEJO; ANA PAULA RAMOS RAZERA; JÉSSICA SILVA NUNES; LILIAN TEREZINHA SCHUCK; RICARDO KERBER FLORES e TAMARA
MACHADO PIRES, devidamente identificados nos autos, isentando-os do pagamento de multa eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações, arquive-se.
Esteio, 19 de dezembro de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

112ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 56/2018 - 112ª ZE/RS
Processo: PC - 1656 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Juíza Eleitoral: KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Procedência: Porto Alegre
Número Único: 16-56.2016.6.21.0112
Partido(s) : PARTIDO PRB (Adv(s) WILLIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
Responsável(s) : JOSÉ AMARO AZEVEDO DE FREITAS (Adv(s) WILLIAN GILNEI DA COSTAOAB 82.971), CARLA SUELI DA ROSA COSTA
(Adv(s) WILLIAM GILNEI DA COSTA-OAB 82971), JOSÉ AMARO AZEVEDO DE FREITAS e CÁSSIA ANDREA AZEVEDO KUHN (Adv(s)
Wilian Gilnei da Costa-OAB 82971), WALDIR CANAL
R.H.
Defiro o requerimento de fl. 312, expeça-se a GRU respectiva à terceira parcela e remeta-se cópia digitalizada ao email informado pelo
causídico, devendo o aviso de recebimento do encaminhamento por email ser juntado aos autos.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 20 de dezembro de 2018.
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Juíza Eleitoral da 112ª ZE

141ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N°001/2019-141ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO Nº:17-80.2018.6.21.0141
PROTOCOLO Nº: 52.437/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA
ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL-PP – SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS
CNPJ: 03.012.976/0001-72
ADV(s): GLASFIRA BARCELOS AMARANTE- OAB/RS: 87.556
Nº CONTROLE:P11000488579RS3033423
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Registre-se que foi realizada a análise técnica prevista no art. 73 da referida resolução, constatando-se a regularidade na documentação
apresentada.
Assim sendo, segue o Parecer Conclusivo nos seguintes termos:
1-FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
A prestação de contas parcial não foi encaminhada pelo partido político conforme determina o artigo 50, § 4° Resolução TSE n° 23.553/2018,
bem como a prestação de contas final do primeiro turno, de acordo com a determinação do art. 52 caput da Resolução TSE n° 23553/2018, em
resposta à intimação determinada pelo juízo referente à ausência apontada, o partido político manifestou-se alegando equívoco na entrega da
prestação de contas de segundo turno sem ter elaborado as do primeiro turno e que as contas entregues abrangem toda a movimentação
financeira realizada. As contas referentes ao segundo turno foram entregues em 09/11/2018, de acordo a data limite conforme estabelecido na
legislação supracitada (17/11/2018).
1.2. Peças integrantes:
Foram apresentadas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56, II da resolução TSE nº 23.553/2017).
2.1 Da Conta Bancária:
A conta bancária foi aberta em 04/10/2018, em desacordo a data determinada no art.10 §1º, inciso II da RESOLUÇÃO TSE nº 23.553/2017
(15/08/2018). Intimados, os responsáveis não se manifestaram.
2.2 Dos Extratos Bancários
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As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta-corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas.
Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração".
Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha.
A conta bancária foi aberta em 04/10/2018, em desacordo a data determinada no art. 10, §1°, inciso II da Resolução TSE n° 23.553/2017
(15/08/2018).
.3-DA IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesto-me pela sua Desaprovação, visto que a
desconformidade aferida na data de abertura da conta bancária, relatada no item 2.1, é suficiente para macular as contas a ponto de reproválas em razão de não ser possível aferir a movimentação financeira realizada em considerável período da campanha eleitoral.
É o parecer. À consideração superior.
Cesar Augusto Garcia Loreto
Chefe de Cartório Substituto

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

ANEXO

Tribunal Regional Eleitoral – RS
Comitê de Tecnologia da Informação

Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicação
2016 – 2020
Versão 2018 - 1

Rio Grande do Sul
2018

Tribunal Regional Eleitoral – RS

Presidente
Des. Jorge Luís Dall'Agnol

Vice-Presidente e Corregedor
Desa. Marilene Bonzanini

Diretor-Geral
Antônio Augusto Portinho da Cunha

Secretário de Tecnologia da Informação
Daniel Wobeto

Comitê de Tecnologia da Informação
Daniel Wobeto
Ana Gabriela de Almeida Veiga
Cássia Reichert
Eric Figueiredo Stolting
Francisco Alexandre Bertolo Kausch
Paulo Roberto Simões Filho
Rinaldo Miranda Castro

1 - APRESENTAÇÃO

Este documento contém o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PDTIC), que guia as principais ações do TRE-RS no que se refere à gestão da Tecnologia da
Informação (TI).
Enquanto o Plano Estratégico Institucional (PEI) e o Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC) trazem objetivos de alto nível, acompanhados de indicadores
de resultado, o PDTIC atém-se ao nível tático operacional, definindo ações específicas que
atenderão aos planos de hierarquia superior.
O PETIC, estratégico por definição, traz em seus objetivos caminhos para que a visão de “ser
reconhecida pela excelência em gestão e governança de TI e na entrega de soluções para o
TRE/RS” possa ser atingida, considerando-se sempre os eixos estratégicos de governança e da
prontidão.
Para dar vida ao plano estratégico setorial, atendendo a seu eixo de governança, o PDTIC
considera demandas específicas, formuladas a partir dos objetivos estratégicos estabelecidos no
PETIC, diagnóstico da avaliação de governança de TIC do TRE-RS feita com o instrumento do
TCU e das recomendações do CNJ.
Em relação ao segundo eixo estratégico do PETIC, a prontidão, foi feito levantamento das
demandas específicas das unidades do TRE, muitas delas fruto do desdobramento do Plano
Estratégico Institucional. Assim, o PDTIC alinha-se ao PEI, servindo de importante instrumento
para sua execução.
Após a devida análise, seleção e priorização das demandas, foram desdobradas em ações,
consideradas necessárias e suficientes ao alcance dos resultados pretendidos, que direcionarão a
atuação da TI em relação a seus clientes e usuários. Essa sequência repete-se a cada atualização do
plano.
No PDTIC, são apresentadas as necessidades de TI, as quais representam grupos de
iniciativas logicamente concatenadas que devem ser tomadas pela área tecnológica para o
atendimento das demandas aprovadas. Em número bem menor que o das demandas, tais
necessidades permitem uma visualização orgânica do plano, propiciando melhor entendimento da
relação entre os pedidos individualizados representados pelas demandas.
Junto a cada necessidade há um uma relação de ações, identificadas por um nome, seu
responsável e o prazo para ocorrer. A fixação do prazo inicial é essencial para o planejamento das
atividades, indicando quando deve ser criado o projeto correspondente a cada ação. A codificação
adotada remete à demanda que deu origem a cada ação, o que permite o rastreamento do pedido
inicial, a fim de facilitar a compreensão de seu escopo. Esse código será utilizado no Plano de
Contratações de TIC e na proposta orçamentária, vinculando as aquisições e orçamento às ações
aqui previstas.

No capítulo seguinte, tem-se a previsão de investimentos e custeio, trazendo estimativa de
custos para os anos de 2018 e 2019, divididos em investimento e custeio. Esses valores
aproximados serão revistos na elaboração dos planos anuais de contratações de TIC, que levarão em
conta a efetiva disponibilidade orçamentária, sofrendo naturais ajustes ao longo da execução do
plano e finalização dos processos licitatórios correspondentes. A coluna de gastos continuados é
apresentada para evidenciar contratações que tendem a gerar custos permanentes, como contratos
continuados e/ou ativos com manutenção de suporte ou licenciamento anual em seu modelo de
negócio, garantindo melhor controle sobre o impacto orçamentário do PDTIC.
Já se percebe um pequeno alargamento do horizonte temporal do PDTIC, atendendo aos
exercícios de 2018 e 2019, tanto para contratações como para desenvolvimento de sistemas. O
prazo inicial de várias ações rompe com a tradições de contratações iniciando no início de cada
exercício. A antecipação do início da tramitação maioria das contratações de 2019 para o segundo
semestre de 2018 é um esforço de, apesar da concorrência das eleições, passar a planejar as
contratações no mesmo exercício em que é feita a proposta orçamentária, reduzindo-se o tempo
decorrido entre a submissão da proposta e a conclusão da contratação, prazo que supera a média de
14 meses.
A versão anterior do plano previsa uma atualização ordinária em fevereiro de 2019,
eliminando a versão de novembro, prévia ao plano de contratações. Contudo, o advendo da
aquisição de nova sede do TRE-RS exige que se iniciem imediatamente processos de contratação
para viabilizar sua ocupação já em 2019, bem como aproveitamento máximo dos recursos
orçamentários previstos para o próximo ano. Para contemplar tais demandas, publica-se essa versão
extraordinária do PDTIC.
A Secretaria de Tecnologia da Informação e o Comitê de Tecnologia da Informação do TRERS agradecem todas as contribuições recebidas, confiantes de que este plano representará grande
impulso à melhoria da governança, gestão e serviços relacionados à TI desse Tribunal.

2 - METODOLOGIA

Na primeira elaboração do PDTIC, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) consultou
todos os titulares de órgãos superiores do TRE-RS, exortando-os a realizarem um levantamento de
suas necessidades de TI para apresentação de suas demandas. Nas revisões posteriores esse
chamamento foi reprisado para que novas demandas se somassem àquelas antes consideradas.
Nas análises preliminares sobre as solicitações enviadas, foram estabelecidos dois critérios
para depuração das demandas: aquelas que não faziam parte do escopo do PDTIC foram separadas
e as que contavam com a possibilidade de atendimento imediato não necessitariam entrar para o
Plano.
Seguiu-se a análise dessas demandas pelas áreas técnicas, com o apontamento das ações
julgadas necessárias e suficientes para o seu atendimento.
Vencida a etapa de avaliação técnica, coube ao Comitê de TI selecionar e priorizar o rol de
demandas que deveriam constar no PDTIC. Para subsidiar este trabalho, foi adotado instrumento
próprio com critérios a serem observados entre os quais destacam-se: o alinhamento estratégico, a
disponibilidade tecnológica, de pessoal, de conhecimento e de recursos orçamentários.
As solicitações relacionadas ao desenvolvimento de sistemas foram submetidas a critérios
mais específicos de priorização, cujo resultado subsidiou a decisão final do Comitê em incluir o
sistema neste Plano Diretor, colocar a sua elaboração em espera até a próxima revisão ou
simplesmente arquivá-lo. As demandas relacionadas à infraestrutura, equipamentos, gestão e demais
serviços de TI foram analisadas pelo Comitê sobre sua oportunidade e conveniência, com a escolha,
dentre aquelas dependentes de orçamento, das que seriam incluídas no Plano Anual de Contratações
de TIC.
Na etapa seguinte, a cargo da STI, foram detalhados os cronogramas e vinculadas as ações às
necessidades de modo a tornar o plano completo.
Ao final, foram incluídas tabelas de referência quanto ao alinhamento estratégico, contratos
em vigor e sistemas em uso.

3 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Para a elaboração deste PDTIC foram utilizados diversos documentos de referência,
destacando-se:
•

Plano Estratégico Institucional do TRE-RS 2016 -2021 – Resolução TRE-RS 271/2015;

•

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-RS – Portaria P
368/2016;

•

Resolução CNJ 211/2015, que institui a Estratégia Nacional de TIC para o Poder Judiciário;

•

Plano Diretor de Tecnologia da Informação anterior – Portaria P 236/2017;

•

Resolução TRE-RS 272/2015, que dispõe sobre a Governança Corporativa de TI no TRERS;

•

Relatório da 2ª Ação Coordenada de Auditoria da Secretaria de Controle Interno do CNJ que
trata da observância das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ 182/2013 – contratações
de TIC;

•

Proposta orçamentária enviada ao TSE para o exercício de 2019;

•

Limites orçamentários divulgados pelo TSE para o exercício de 2018.

4 – HISTÓRICO DO PDTIC

Este PDTIC faz parte de uma sucessão de esforços do TRE-RS para elaborar um Plano
Diretor capaz de contribuir efetivamente para o desenvolvimento da TI do Tribunal.
A sigla PDTIC é uma inovação neste plano, incorporando a dimensão “Comunicação”, antes
não destacada na designação dos planos anteriores como PDTI. Por isso, os planos anteriores são
referidos como PDTI e o atual como PDTIC.
O primeiro Plano Diretor foi avaliado como muito ousado, além de seu tempo em relação à
capacidade da STI à época. Havia grande quantidade de ações diretamente vinculadas às demandas
formuladas pelas unidades do Tribunal, com certa semelhança ao modelo atual, mas não havia
processos de gestão adequados para executá-lo.
A versão seguinte do plano teve como premissa a simplicidade. Embora as demandas tenham
seguido agrupamentos lógicos, semelhantes às necessidades do atual, faltou um detalhamento maior
que favorecesse seu acompanhamento. Além disso, aquele plano ressentiu-se de demandas das
unidades, que não foram consultadas no momento da elaboração do documento. Como tais
necessidades precisaram ser atendidas a despeito de sua ausência no planejamento, restou que o
plano não se tornou o centro do controle das atividades da Secretaria de TI, a qual acabou
trabalhando como se ele não existisse. Isso prejudicou o alcance de algumas metas.
Nessa nova versão, cujo modelo se pretende manter e aperfeiçoar, espera-se alcançar o
equilíbrio de detalhamento e abrangência para que, junto com ações de revisão dos processos de
gestão necessários ao sucesso de sua execução, sejam atingidos melhores resultados, levando a TI
do TRE-RS a alcançar um patamar superior de governança e gestão.
Essa crítica aos modelos de planejamento anteriores, destinada essencialmente a justificar as
modificações aqui introduzidas, não pode ofuscar os resultados obtidos naquelas tentativas.
O modelo atual de PDTIC já encerrou seu primeiro ciclo completo de execução. Mesmo
numa fase de adaptação, já identificamos resultados relevantes, como é o caso da reestruturação da
Secretaria de Tecnologia da Informação e ações correlatas. A elaboração da proposta orçamentária
para o exercício de 2019 já se deu de forma diferenciada, totalmente integrada ao planejamento
exposto no PDTIC.
Apesar dos avanços, verificamos que o processo de acompanhamento das ações deve ser
aperfeiçoado, visando maximizar os resultados. Foram muitas as ações não cumpridas no exercício
anterior, demonstrando fragilidade na execução, além de falhas no planejamento, especialmente
com estabelecimento de metas exageradamente otimistas que tiveram que ser reprogramadas. O
aperfeiçoamento da gestão de projetos e metas merece maior atenção nesse novo plano, servindo de
fator crítico de sucesso para o alcance de melhores resultados em todas as trilhas do PDTIC.
O desenvolvimento de processos adequados à ITIL, biblioteca de boas práticas para serviços

de TI, vem ganhando impulso, já apresentando novos processos incorporados ao quotidiano da
Secretaria. No próximo ano, sem eleições, essas ações devem ser consolidadas..
Algumas ações da versão anterior já foram registradas como atendidas, deixando de figurar no
Plano Diretor, a saber:
Código

Título da Ação

A.178.1

Contratar provedor de serviço de mensagens SMS

A.59.1

Instalação de nobreak para datacenter backup

A.82.1

Adqurir as peças e materiais para manutenção de equipamentos

A.193.1

Contratar Conexão à Internet

A.195.1

Aperfeiçoar emissão de convocações no sistema ELIGIS

A.196.1

Efetuar a migração do site da internet do TRE-RS para o sistema plone do TSE.

A.197.1

Implantar o Mural eletrônico do TSE integrado ao PJE.

Duas ações foram excluídas do Plano, tendo em vista mudanças de cenário que levaram à
reavaliação de sua utilidade.
Código

Título da Ação

Justificativa

A.43.3

Adquirir Certificados Digitais Tipo A1
2019

O sistema e-Social, justificativa inicial para
a contratação, não necessitará mais desse
certificado digital

A.133.3

Adquirir Certificado Digital tipo A3 2019

A ação A.133.2 só será concluída em 2019,
mediante adesão a ARP do CNJ da qual o
TRE-RS é partícipe. Não faz sentido manter
uma segunda ação voltada à aquisição do
mesmo tipo de bem.

A fim de atender às demandas que surgiram desde a publicação do plano anterior, bem como
contemplar ou dar continuidade a demandas mais antigas, foram incluídas algumas ações.
Além das ações voltadas ao novo prédio, atendendo a demandas identificadas em seu nome
com o nome “Muralha”, outras ações foram incluídas para corrigir falhas no planejamento anterior.

Código

Título da Ação

Justificativa

A.209.1

Contratar aconselhamento Gartner

Reversão de decisão anterior, baseada em
insuficiência orçamentária.

A.210.1

Adquirir UPS

Novo prédio

A.203.1

Aquisição de switches para edifício
muralha

Novo Prédio

A.204.1

Aquisição de solução wi-fi para o edifício

Novo Prédio

Muralha - (APs)
A.201.1

Contratar assinatura periódica para sistema Ajuste do plano que não contemplou a
de pesquisa de satisfação.
nova contratação diante da não previsão de
renovação no contrato atual

A.202.1

Contratação de link de fibra ótica Muralha

Novo Prédio

A.205.1

Aquisição de equipamentos para gravação
e transmissão.

Novo Prédio

A.206.1

Aquisição de lousas digitais interativas

Novo Prédio

A.207.1

Adquirir enlace backup para edifício
muralha

Novo Prédio

A.208.1

Adquirir estações de trabalho para
ambientes coletivos.

Novo Prédio

Só foram incluídas aquelas ações que contemplam o novo prédio, além de correções de erros
materiais ou registros que só dependiam da formalização, frente a decisões mais antigas do Comitê
de TI. Novas demandas que não se enquadram nessas situações serão incluídas na atualização
ordinária do PDTIC, que ocorrerá em março de 2019.
Os próximos capítulos trarão as demandas, necessidades, ações e investimentos que compõe o
Plano Diretor de TI em sua versão 2018.

5 – INVENTÁRIO DE DEMANDAS

Cod.

Origem

Demanda

Descrição

D.004

SCRE /
CRECAD

Sistema Condenados /
CODIP

Os Sistemas Condenados e CODIP atualmente utilizados pelo TRERS carecem de atualização tecnológica para implementação de
novas funcionalidades. As atuais demandas exigem uma solução de
maior abrangência e que facilite a comunicação eletrônica para
outros estados.

D.006

SA /
COMAP /
SECOM

Sistema de Compras
(termo de referência)

O sistema de compras não abrange a geração do termo de
referência. deverá ser implementado o módulo Termo de Referência.

D.007

SA /
CADMI /
SETRE

Sistema "Frota" - TRF4

Controle é feito manualmente em uma planiha

D.008

SA /
CADMI

Sistema de controle de
acesso

Sistema para automatizar o controle e monitoramento de acessos
nos prédios da Justiça Eleitoral em Porto Alegre com análise de
viabilidade de integração com o sistema de ponto.

D.009

SGP /
COPES /
SAMOA

Prontuário Eletrônico
Médico e Odontológico

Sistema de prontuário eletrônico médico e odontológico para a
elaboração de relatórios na área de saúde, levantamentos
estatísticos, otimização do acesso às informações dos pacientes e
substituição dos prontuários em papel.

D.011

SGP /
COPES /
SCBEN

Sistema de diárias

O acompanhamento das diárias é feito pelo sistema PAE, porém o
cálculo é feito manualmente pela SGP.

D.018

SGP

Sistema de geração de
formulários

Os modelos de documentos para requisição de diversos serviços
estão espalhados pela intranet.
O servidor precisa localizá-lo, baixá-lo, editá-lo antes de gerar um
pdf.

D.046

STI

Adequação dos processos
da STI às boas práticas
ITIL

O PETIC possui um objetivo estratégico específico para a adequação
dos processos de trabalho da STI às boas práticas de mercado para
TI. Nesse contexto, sobressai-se a implantação de alguns processos
ITIL.

D.056

STI /
COINF /
SERBA

Gestão do armazenamento No datacenter do TRE a storage está instalada com uma unidade de
da storage principal
armazenamento de grande performance, com unidade de replicação
de dados, para ser utilizada para aplicações mais críticas.
Atualmente estamos com 61% da storage alocada e desse cerca de
70% está em uso efetivo.

D.062

STI /
COINF /
SERBA

Atualização da unidade de
backup tape library

D.068

STI /
COINF /
SERBA

Aquisição de Servidores do Atualizar a infraestrutura do banco Oracle, pois as máquinas que o
Banco Oracle
hospedam hoje estão fora de garantia.

D.082

STI /
COGTI /
SEGTI

Aquisição de peças de
Aquisição de peças (memórias, discos, fontes, etc) e ferramental
reposição para conserto de para consertos de equipamentos fora da garantia.
equipamentos sem
garantia

D.083

STI /
COINF /
SERBA

Aquisição de suprimentos
para backup - Fitas LTO

A garantia da atual autoloader da fabricante DELL com 24 slots e 2
drives de gravação LTO5 termina no início de 2018. Como o padrão
LTO5 já está ultrapassado, é necessário efetuar estudos analisando
a possibilidade de aquisição de um novo equipamento, com os
drivers no padrão atualizado, que é LTO7, cujas fitas passariam de
1,5TB para 6 TB de capacidade.

Aquisição de fitas de backup.

Cod.

Origem

Demanda

Descrição

D.084

SA

Sistema de gestão do
Plano de Contratações

D.116

STI

Aprimorar Contratações de Aperfeiçoar o processo de planejamento de contratações,
TIC
adequando-o aos normativos. Aperfeiçoar a gestão do plano de
contratações para melhorar sua execução. Aperfeiçoar os artefatos
do processo de planejamento, visando contratações de maior
qualidade. Criar um indicador interno de qualidade das contratações
realizadas.

D.117

STI

Aprimorar Gestão de
Riscos de TIC

Desenvolvimento de trabalho específico para implementar a gestão
de riscos que é medida pelo PDTIC e aperfeiçoamento da gestão de
riscos em processos onde ela já está presente, a exemplo das
contratações de TIC.

D.125

STI

Atender Resolução CNJ
211 / 15

Registrar as ações do Plano de Trabalho para a ENTIC-JUD no
PDTIC. Como o plano tem o escopo de 4 anos, nesse primeiro
momento serão inscritas somente as ações que se referem a 2016 e
2017.

D.128

STI

Atender ao Caderno de
Metas do CNJ

Criar as ações necessárias ao alcance de todas as metas do CNJ:
maturidade do iGovTI; metodologia de desenvolvimento; sistemas
com MNI;
processo formal de gestão de riscos.

D.133

STI /
COGTI

Certificados digitais para
magistrados e servidores

Os sistemas PAE e PJE exigem o fornecimento de um certificado
digital para o Presidente e Corregedor do TRE o que torna
necessária a aquisição de vouchers.

D.134

STI /
CODEL

Manutenção das
atualizações do Tableau

Renovação anual das licenças da ferramenta de análise de dados
"Tableau".

D.135

STI /
COGTI /
SEMAC

Aquisição de
equipamentos para a
SPROM

Os equipamentos utilizados pela SPROM para editoração de vídeo
foram adquiridos em 2009, demandando atualização.

D.137

STI /
CODEL

Adequar o depósito para
guarda de Urnas
Eletrônicas

Necessidade de nivelamento do piso do depósito e melhoria das
condições térmicas do local.

D.140

SJ

Gravação e transmissão de Implantar solução de gravação de sessões do Pleno, audiências e
eventos e sessões
eventos realizados no plenário do TRE-RS.
plenárias
Será anexada à este projeto a demanda relativa à transmissão dos
eventos da Escola Judiciária conforme análise descrita abaixo.

D.149

STI /
COINF /
SERBA

Atualização sistema de
Firewall central

A solução de Firewall do TRE é composta de equipamentos do
fabricante Sonicwall e um equipamento Checkpoint. Atualmente
estão em uso 4 unidades da Sonicwall que atuam em redundância,
cujo suporte expira em 30 / 09 / 2018. O Checkpoint, fornecido pelo
TSE, tem garantia até 26 / 03 / 2019.

D.155

SA /
COMAP

Sistema para
gerenciamento de senhas
p / as Centrais de
Atendimento aos Eleitores
do Interior do Estado

O mecanismo atual para geração de senhas / chamamento de eleitor
utilizado pelas CAEs do Interior não está atendendo
satisfatoriamente.

D.156

STI

Implementar solução
corporativa de
webcoconferência

Solução de videoconferência corporativa para o TRE-RS para
viabilizar a comunicação qualificada com servidores do Interior em
reuniões realizadas na Capital, bem como aperfeiçoar a
comunicação entre servidores localizados em prédios distintos do
TRE-RS.

D.169

STI /
COINF

Nova Solução de
Aquisição de uma nova solução de armazenamento de dados para o
Armazenamento de Dados TRE, para ser contratada em 2018.
(Storage)
CONDICIONANTES: O contrato de manutenção e garantia da
solução de armazenamento atual termina em dezembro / 2018, sem
possibilidade de prorrogação.

Substituir as planilhas hoje utilizadas na gestão do Plano de
Contratações por uma aplicação que torne sua construção,
manutenção e utilização mais ágeis.

Cod.

Origem

Demanda

Descrição

D.172

STI /
COINF

Contrato Serviço Help
Desk

O TSE tem sinalizado que o contrato para serviços terceirizados de
TI, onde atualmente a contrata é a empresa CTI, será encerrado a
partir de fevereiro / 2019. A política do TSE é descentralizar esse
contrato, onde cada TRE deve celebrar o seu próprio contrato.

D.173

STI /
COSIS

Sistemas eSocial

A partir de 01 / 07 / 2018, os dados das pessoas que tem relação de
trabalho com o TRE e dos seus pagamentos terão de ser enviados
para o eSocial.

D.174

STI /
COGTI /
SEMAC

Modernização Intranet

A intranet do TRE-RS foi implantada em 2007 e desde então sofreu
modificações pontuais.
Atualmente temos as seguintes necessidades na administração e da
aplicação que exibe as páginas da intranet:
- Leiaute melhorado
- Responsividade (ajuste a diversos tamanhos de telas)
- Novo editor html de páginas
- Melhorar o controle de permissões de edição das páginas
- Edição mais flexível da página inicial
- Edição mais flexível dos portais internos (portal de eleição, portal da
biometria e outros)
- Replicação de determinadas páginas na internet - acesso para
juízes, promotores, aposentados e demais servidores do quadro que
tem seu usuário cadastrado no sistema Acesso 2.

D.175

STI /
COINF /
SEMAU

Aquisição Equipamentos
Eventos TRE: Telas,
Projetores etc

Substituição do sistema de projeção do Plenário do TRE. Conjuntos
de telas e projetores móveis para eventos.

D.177

PRES /
ASCOM

Contratação de softwares
de design

A versão disponibilizada do Adobe CS3 que são utilizadas pela
ASCOM está muito desatualizada para consecução dos serviços
desenvolvidos pela Assessoria.
A aquisição de assinaturas do CREATIVE CLOUD corrigirá esta
defasagem e permitirá acesso simultâneo e atendimento da
demanda

D.179

STI /
COINF

Conexão de telefones IP

A manutenção de um estoque reserva de alguns switches do tipo
POE dará maior segurança na administração da rede de
comunicação ( telefones IP e Access Points Wifi)

D.180

STI /
COINF

Virturalização de Desktops
- VDI

A proposta contempla o acesso à solução VDI de até 100 usuários
simultâneos, sendo que licenciamento Windows habilita até 100
dispositivos para se conectarem à solução.

D.181

STI /
COINF

Linha Braile

Aquisição de unidades de linha Braille, uma vez que foi constatado
que após três (03) anos de uso, os mesmos utilizados pelos
deficientes visuais, começam a presentar desgaste mais acentuado o
que indica a necessidade de aquisição de equipamento reserva.

D.182

STI /
COINF

Licenças Windows Server

Houve mudança na forma de licenciamento de Windows Server
Datacenter, a partir da versão 2016. Antes era por servidor (máquina)
e agora passou a ser por número de núcleos.
A proposta é adquirir um serviço que dá direito a todas as
atualizações futuras e suporte especializado além de novas licenças
Windows Datacenter .

D.183

STI /
COINF

Incremento de autonomia
de bateria da UPS do
Datacenter

De acordo com a análise de riscos realizada pela SESEG para riscos
relacionados à falta de energia no datacenter é necessário ampliar o
tempo de autonomia da UCP.
A aquisição de novas baterias possibilitará o aumento da autonomia
da UPS de 15 minutos para 30 minutos para que se tenha maior
margem de segurança frente a futuras quedas de energia.

Cod.

Origem

Demanda

Descrição

D.184

STI /
COINF

Licenças Oracle para
ferramentas de apoio na
administração do banco de
dados.

A administração do banco Oracle é feita principalmente a partir do
Enterprise Manager. No entanto, alguns pacotes que monitoram o
desempenho do banco e que previnem a ocorrência de incidentes só
podem ser habilitados a partir do pacote Oracle Tunning Pack. Como
há somente 2 pessoas para administrar e monitorar as instâncias de
banco de dados, o uso de ferramenta de apoio é fundamental.

D.185

SGP /
CODES /
SPLAN

Software para
desenvolvimento de
conteúdos interativos para
o EAD

Faz-se necessário adquirir um software mais atual que contenha
maiores recursos e facilidades em relação àqueles utilizados para a
produção de conteúdos do EAD do TRE-RS.

D.187

SA /
CADMI /
SEARG

Substituição micros
SEARG

Os equipamentos atuais disponíveis para os usuários não atendem
às necessidades da SEARG na sua plenitude, devido à demanda de
processamento de imagens exigido pelo serviço executado.

D.192

STI /
COGTI

Backbone Secundário

A interligação das redes de dados das diferentes unidades da justiça
eleitoral do RS (sede, anexos, postos de atendimento fixos, cartórios
e CAEs) é provida basicamente por 3 tipos de soluções: a) Fibra
ótica ponto a ponto, de alta velocidade: Anexos da Padre Cacique, da
Rua dos Andradas e da EJERS; b) Conexões via serviço ADSL:
conexão backup dos cartórios, dos postos fixos de atendimento em
Porto Alegre e do depósito de urnas. c) Conexões via serviço MPLS:
Conexão principal dos cartórios e CAEs do Interior. O contrato do
serviço MPLS (15 / 2014 ¿ PAE 123 / 2014) terá sua vigência
encerrada em 02 / 07 / 2019.

D.194

STI /
COGTI

Conexão Sede x Anexos
da Padre Cacique

A conexão de dados entre o prédio sede do TRE e o anexo da
avenida Padre Cacique é provida atualmente por uma fibra ótica
instalada em 2014. O contrato respectivo ¿ 71 / 2013 - PAE 1331 /
2013 ¿ terá sua vigência encerrada em 07 / 01 / 2019, conforme
termo aditivo 02 (doc PAE 110578 / 2017). O contrato terá, então,
vigorado pelos 60 meses permitidos por lei, não sendo, portanto,
passível de nova prorrogação.

D.198

STI /
COINF /
SEMAU

Equipamentos para uso
Aquisição de licenças da Suite Office para instalação em
compartilhado no TRE com equipamentos portáteis de uso compartilhado no TRE-RS.
a Suite Office

D.199

STI

Serviços de TI para
emissão do DNI

Disponibilização da aplicação para que as zonas eleitorais possam
fazer emissão do Documento Nacional de Identificação - DNI.

D.200

STI

Aprimorar a gestão de
competências da STI

A gestão de competências permite planejar e monitorar de maneira
estratégica as ações de capacitação dos servidores, bem como
facilitar a avaliação do desempenho. A proposta é realizar
cruzamentos das competências necessárias com aquelas existentes
para que se demande treinamentos e outros investimentos para o
desenvolvimento dos servidores.

D.201

SGP /
CODES

Sistema para pesquisa de
satisfação.

Renovação da assinatura para acesso a serviço online de geração /
análise de pesquisas de opinião.

D.202

STI

Edifício Muralha - Link de
fibra ótica

O Edifício Muralha, localizado na rua 7 de setembro, 730, Centro de
Porto Alegre, será a nova sede administrativa do TRE-RS.
Será necessário prover os recursos de intercomunicação de dados
com o prédio da Duque de Caxias onde continuará o Data Center.

D.203

STI

Edifício Muralha - Switches O Edifício Muralha, localizado na rua 7 de setembro, 730, centro,
de borda e de distribuição será a nova sede administrativa do TRE-RS.
Há necessidade de implementar a rede lógica, cabeada e sem fio,
para o acesso aos serviços de TI.
O instalação de cabeamento e racks será conduzida pela SA e a
contratação dos links de comunicação pela STI em outra demanda.
O objetivo desta contratação é adquirir os switches necessários para
a implementação da rede lógica, tanto entre os andares da nova
sede, quanto entre a sede atual e a nova.
CONDICIONANTES: Haverá dois links de comunicação com o
prédio sede, um por fibra e outra via rádio.

Cod.

Origem

Demanda

Descrição

D.204

STI

Edifício Muralha - Solução
de Wi-fi

É necessário prover nova infraestrutura de Wifi na nova sede do TRE
para que os serviços de rede sem fio já em uso nos antigos prédios
sejam mantidos no Muralha. O antigo equipamento da HP (MS460AM) não é mais vendido no mercado. Por isso, precisamos buscar
novo conjunto de equipamentos para Wifi, com gerenciamento
centralizado e que atenda a todos os 15 andares do prédio da nova
sede.
CONDICIONANTES: Não será possível expandir a solução de wifi
instalada atualmente na sede atual e anexos de Porto Alegre.

D.205

STI

Edifício Muralha - Solução
de Gravação e
Transmissão

Aquisição de uma solução multimídia para gravação e / ou
transmissão de sessões e eventos que ocorrerão no plenário do novo
prédio.
CONDICIONANTES: 1) o ambiente deverá estar pronto para ser
usado, independente desta solução;
2) o sistema de iluminação deverá estar pronto e apropriado para o
ambiente;
3) o sistema de sonorização deverá estar finalizado e pronto para ser
usado;
4) o sistema de projeção deverá estar montado e apto para ser
utilizado;
5) tem que haver um conjunto de cabos de rede POE para
alimentação e utilização dos equipamentos (switch próprio);
6) será necessário um espaço, junto ao sistema de som, para
colocação dos equipamentos a serem operados (para até 3
operadores);
7) manutenção do atual repositório de vídeo (VideoWeb);
8) manutenção do atual sistema de transmissão (Painel, player e
servidor de streaming);
9) manutenção dos atuais operadores.

D.206

STI

Edifício Muralha - Lousas
digitais interativas

A nova sede do TRE vai contar com vários espaços para reuniões de
grupos de trabalho, capacitação e eventos. Consideramos importante
que as salas sejam equipadas com recursos que possam enriquecer
o trabalho realizados neste locais.
A lousa digital interativa é o novo recurso tecnológico que
disponibiliza novas facilidades nas apresentações.

D.207

STI

Edifício Muralha - Enlace
backup

O Edifício Muralha, localizado na rua 7 de setembro, 730, centro,
será a nova sede administrativa do TRE-RS.
Será necessário prover os recursos de intercomunicação de dados
com o prédio da Duque de Caxias que ficará com o Data Center. Em
outra demanda, será contratado um link de fibra óptica que será o
principal meio físico de comunicação.
Caso ocorra indisponibilidade do link principal, todos os usuários na
nova sede serão afetados. Desta forma é necessário ter uma
segunda alternativa de conexão, um link de contingência, por outro
meio físico, que seja confiável e com desempenho suficiente para
assumir a demanda de comunicação em caso de indisponibilidade do
link principal.
CONDICIONANTES: O link alternativo não poderá utilizar o mesmo
meio e caminho do link principal, para evitar que um incidente atinja
tanto o link principal como o de contingência.

Cod.

Origem

Demanda

Descrição

D.208

STI

Edifício Muralha - Estações Como o TRE hoje não dispõe de salas de treinamento permanentes,
para ambientes coletivos
os equipamentos necessários para os eventos de capacitação têm
que ser montados pela COINF em cada evento, gerando um custo
alto, pois nem sempre os locais são os mesmos e têm as mesmas
condições, como link de comunicação e infraestrutura elétrica.
Com a nova sede, haverá salas de treinamento e espaços para
reuniões de grupos de trabalho fixos. Isto permitirá que seja possível
mantê-las com os equipamentos sempre disponíveis para sua
utilização, como equipamentos de projeção ou lousas digitais
interativas e estações de trabalho conectadas à rede para realização
de trabalhos em grupos ou acesso utilizando VDI.
CONDICIONANTES: A concretização da criação das salas de
treinamento e grupos de trabalho.

D.209

STI

Gartner - contratação de
aconselhamento

Manutenção dos serviços de aconselhamento imparcial prestado
pelo Gartner, visando apoiar a TI do TRE-RS no desenvolvimento de
iniciativas estratégicas.

D.210

STI /
COINF

Edifício Muralha - UPS

Equipar o edifício Muralha com UPS capaz de suportar os ativos de
rede

6 – NECESSIDADES

N.002

Apoiar projetos do TRE-RS

Descrição: Implementar soluções específicas para projetos do TRE-RS. Com o tempo, os ativos inseridos nesses projetos passam a serem
gerenciados com parte do catálogo de serviços da TI do TRE-RS.
Responsável: MARTINHO LUIZ MARCHI
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.008.01

Contratar sistema de controle de acesso

08/01/2018

04/03/2019

STI/COGTI/SECOT

40

A.140.01

Implementar gravação e transmissão das sessões, audiências e eventos

01/10/2017

25/12/2018

STI/COGTI/SEMAC

50

A.156.01

Implementar solução de webcconferência corporativa

01/02/2018

30/11/2018

STI/COINF/SEMAU

20

A.205.01

Aquisição de equipamentos para gravação e transmissão.

30/04/2019

19/12/2019

STI/COGTI/SECOT

20

A.206.01

Aquisição de lousas digitais interativas

28/02/2019

29/11/2019

STI/COGTI/SECOT

5

N.003

Atualizar sistemas existentes

Descrição: Promover as atualizações necessárias em soluções já existentes no TRE-RS, mediante ajustes em sistemas existentes ou
desenvolvimento de solução substituta, sem ampliação do catálogo de serviços da TI.
Responsável: DANIEL DUTRA PILLAR
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.006.01

Implementar o módulo de Termo de Referência no módulo de compras.

27/08/2018

30/07/2019

STI/COSIS/SADES

300

A.174.01

Desenvolver nova Intranet

11/12/2017

10/12/2018

STI/COSIS/SADES

450

A.201.01

Contratar assinatura periódica para sistema de pesquisa de satisfação.

31/01/2019

31/03/2019

STI/COGTI/SECOT

10

N.004

Disponibilizar novos sistemas ao TRE-RS

Descrição: Desenvolver ou implementar novos sistemas de informação corporativos, ampliando o catálogo de serviços de TI.
Responsável: DANIEL DUTRA PILLAR
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.004.02

Adaptar integração do INFODIP com o TJ/RS

02/05/2017

01/12/2019

STI/COSIS/SADES

20

A.007.01

Implantar sistema de Frotas do TRF-4 no ambiente do TRE

09/01/2018

25/03/2019

STI/COSIS/SADES

60

A.011.02

Realizar estudo para implantação de sistema de diárias, considerando
soluções de outros tribunais

06/03/2018

31/03/2018

STI/COSIS

40

A.018.01

Implementar um sistema gerador de formulários

14/05/2018

30/07/2019

STI/COSIS/SADES

200

A.084.01

Desenvolver um sistema de demandas e de plano de contratações

01/04/2017

30/09/2018

STI/COSIS/SADES

120

A.173.01

Implantar o sistema Gerenciamento de Estagiários do TRE-CE

21/11/2017

20/12/2018

STI/COSIS/SADSC

180

A.173.02

Implantar sistema CORAU (Controle e Registro de Autoridades) do TREMA

23/01/2018

20/12/2018

STI/COSIS/SADSC

180

A.173.03

Implantar o sistema Gerenciamento do eSocial desenvolvido pelo TSE

27/03/2018

20/12/2018

STI/COSIS/SADSC

270

A.173.04

Implantar o sistema Conectividade com eSocial desenvolvido pelo TSE

27/03/2018

20/12/2018

STI/COSIS/SADSC

180

N.005

Desenvolver a estrutura de rede lógica, datacenter e links de dados

Descrição: As redes de comunicação de dados LAN e WAN, assim como o ambiente dos datacenter devem ser desenvolvidos para atendimento
das demandas do TRE.
Responsável: MATEUS VICENTE MARCHI
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.179.01

Adquirir switches do tipo POE

06/10/2018

14/05/2019

STI/COGTI/SECOT

70

A.182.01

Reestruturar licenciamento de Windows Server

15/06/2018

12/12/2018

STI/COINF/SERBA

70

A.192.01

Contratar novo Backbone Secundário

04/04/2018

20/07/2019

STI/COGTI

200

Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.194.01

Contratar Conexão Sede X Anexos

05/03/2018

15/11/2018

STI/COGTI

A.202.01

Contratação de link de fibra ótica - Muralha

31/01/2019

31/08/2019

STI/COGTI/SECOT

5

A.203.01

Aquisição de switches para edifício muralha

28/02/2019

31/07/2019

STI/COGTI/SECOT

20

A.204.01

Aquisição de solução wi-fi para o edifício Muralha - (APs)

28/02/2019

30/09/2019

STI/COGTI/SECOT

20

A.207.01

Adquirir enlace backup para edifício muralha

19/12/2018

31/10/2019

STI/COGTI/SECOT

10

N.006

70

Desenvolver processos de gestão de serviços de TI

Descrição: Desenvolver, em atenção ao objetivo estratégico específico do PETIC, os processos de gestão de serviços de TI, em consonância com
as melhores práticas nacionais e internacionais, adequadas às necessidades específicas do TRE-RS.
Responsável: IVO ANTONIO GUIMARAES NETTO
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.046.03

Implantar Gerenciamento de Nível de Serviço

01/02/2018

31/07/2018

STI/COGTI/SEGTI

100

A.046.06

Implantar Gerenciamento do Catálogo de Serviços

01/07/2017

30/09/2018

STI/COGTI/SEGTI

60

A.046.07

Implantar Gerenciamento de Continuidade de Serviços de TI

01/03/2018

31/12/2018

STI/COGTI/SEGTI

10

A.046.08

Implementar gerenciamento de ativos conforme ITIL

01/07/2017

15/03/2019

STI/COGTI/SEGTI

60

A.046.10

Formalizar processo de software

07/01/2017

20/12/2018

STI/COGTI/SEGTI

40

A.046.12

Implantar processo de gestão de acesso

01/06/2017

30/04/2019

STI/COGTI/SEGTI

120

A.125.05

Revisar requisitos de usabilidade de sistemas - dispositivos móveis

01/04/2017

20/12/2018

STI/COSIS

N.007

Desenvolver processos de governança e gestão da STI

Descrição: Desenvolver os processos de governança e gestão da STI, a fim de otimizar os esforços, organizar as demandas e favorecer o
cumprimento dos planos em vigor.
Responsável: DANIEL WOBETO

20

Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.116.01

Revisar processo de contratações de TIC

07/01/2017

31/03/2019

STI/COGTI/SECOT

10

A.117.01

Executar Piloto de Mapeamento de Riscos

01/09/2017

20/12/2018

STI

20

A.117.03

Adequar registro da análise de riscos de contratações

01/03/2017

30/01/2019

STI/COGTI/SECOT

10

A.128.02

Definir diretrizes de governança de TIC

01/04/2017

02/12/2018

STI

30

A.209.01

Contratar aconselhamento Gartner

01/12/2018

31/03/2019

STI/COGTI/SECOT

N.008

5

Desenvolver segurança da informação

Descrição: Promover ações relacionadas ao desenvolvimento da Segurança da Informação.
Responsável: DANIEL WOBETO
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.125.02

Criar Plano de Continuidade de Serviços Essenciais

01/03/2018

31/12/2018

STI/COGTI/SEGTI

25

A.133.02

Adquirir Certificado Digital tipo A3 2018

01/03/2018

16/11/2018

STI/COGTI/SECOT

5

N.009

Viabilizar infraestrutura para biometria

Descrição: Atender às necessidades especiais da biometria, mediante o fornecimento de infraestrutura para ampliação dos ambientes de
atendimento existentes, disponibilização postos temporários e outras ações ligadas ao programa.
Responsável: MARTINHO LUIZ MARCHI
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.155.01

Prover Gerenciamento de Senhas para CAES do Interior

08/01/2018

14/12/2018

STI/COINF/SEMAU

20

A.199.01

Preparar os ambientes da Justiça Eleitoral para a emissão do DNI

10/05/2018

07/09/2018

STI/COINF/SEMAU

30

N.010

Garantir processamento, armazenamento e backup compatíveis com a demanda

Descrição: Implementar processos e soluções voltados à garantia de disponibilidade de processamento, memória em servidores, armazenamento
e backup, conforme as políticas de utilização dos recursos definida pelo TRE-RS, com atenção especial à disponibilidade.
Responsável: MATEUS VICENTE MARCHI
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.062.01

Instalar nova unidade autoloader com drives LTO7 ou superior

01/02/2018

16/03/2019

STI/COINF/SERBA

20

A.068.01

Substituir o segundo servidor do banco de dados Oracle

02/03/2018

30/06/2018

STI/COINF/SERBA

20

A.083.03

Adquirir fitas LTO para backup 2019

01/12/2018

07/09/2019

STI/COGTI/SECOT

5

A.149.01

Substituir Firewall do TRE-RS

01/05/2018

05/04/2019

STI/COINF/SERBA

140

A.169.01

Prover nova solução de armazenamento

10/10/2017

23/04/2019

STI/COINF

80

A.180.01

Virtualizar Desktops - VDI

02/04/2018

26/12/2020

STI/COINF/SEMAU

50

A.183.01

Expandir banco de baterias da UPS principal

15/10/2018

23/05/2019

STI/COINF/SERBA

15

A.184.01

Instalar Tunning Pack para Oracle

15/10/2018

23/05/2019

STI/COINF/SERBA

20

A.210.01

Adquirir UPS

10/01/2019

09/07/2019

STI/COGTI/SECOT

15

N.011

Manter parque computacional

Descrição: Gerir o inventário de equipamentos de TI em utilização, promovendo as necessárias atualizações e ampliações para atendimento da
demanda ordinária.
Responsável: MATEUS VICENTE MARCHI
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.082.02

Adquirir peças e materiais para manutenção de equipamentos

04/02/2019

21/12/2019

STI/COGTI/SECOT

10

A.172.01

Contratação de empresa para serviço de Help Desk

01/03/2018

25/04/2019

STI/COINF/SOSTI

80

A.175.01

Atualização de equipamentos audiovisuais

12/12/2017

07/12/2018

STI/COINF/SEMAU

10

A.181.01

Adquirir três unidades de linha Braile.

15/10/2018

22/06/2019

STI/COGTI/SECOT

20

Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.187.01

Prover estações de trabalho especializadas

01/11/2018

30/04/2019

STI/COINF/SEMAU

35

A.208.01

Adquirir estações de trabalho para ambientes coletivos.

31/03/2019

31/10/2019

STI/COGTI/SECOT

15

N.012

Manter certificados e licenciamento de sistemas em uso

Descrição: Gerenciar e fazer as contratações necessárias à manutenção do licenciamento dos sistemas em uso, bem como fornecimento de
certificados digitais necessários a pessoas e equipamentos para o atendimento das necessidades do TRE-RS.
Responsável: MARTINHO LUIZ MARCHI
Cod.
A.134.02

N.013

PLANO DE AÇÃO
Atualizar licenciamento de Tableau

Início

Fim

01/03/2018

16/12/2018

Responsável
STI/CODEL/SEGIN

Pessoal D/H
5

Prover softwares para utilização pelos servidores

Descrição: Implantar, mediante aquisição de softwares licenciados, ou utilização de software livre, softwares de uso individual, conforme demanda
das unidades e diretrizes do Comitê de Tecnologia da Informação.
Responsável: MARTINHO LUIZ MARCHI
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.177.01

Prover software de design gráfico

15/01/2019

13/08/2019

STI/COINF/SEMAU

20

A.185.01

Prover software para desenvolvimento de conteúdos interativos para o
EAD.

15/01/2019

14/07/2019

STI/COINF/SEMAU

60

A.198.01

Viabilizar uso eventual de Microsoft Office no TRE

15/04/2018

12/10/2018

STI/COINF/SEMAU

20

N.014

Prover acessos a dados estatísticos

Descrição: Garantir aos usuários internos e externos a disponibilidade dos dados a que têm direito de acesso e interesse, desenvolvendo para
isso aplicações, relatórios e bases de dados específicos.
Responsável: CÁSSIO VICENTE ZASSO
Cod.
A.009.02

N.016

PLANO DE AÇÃO
Implementar relatórios de atendimentos médicos para CNJ

Início

Fim

01/04/2017

19/12/2018

Responsável

Pessoal D/H

STI/CODEL/SEGIN

20

Gerenciar conhecimento e competências

Descrição: Desenvolver o mapeamento de competências, sua gestão e promover ações de capacitação dos servidores e demais pessoas
envolvidas no fornecimento de serviços de TI.
Responsável: MARILENE PITREZ SALIS
Cod.
A.200.01

N.017

PLANO DE AÇÃO
Integrar a gestão de competências à capacitação dos servidores da STI

Início

Fim

06/05/2018

02/03/2019

Responsável

Pessoal D/H

STI/GABSTI

30

Providências a cargo de terceiros

Descrição: Gestionar junto a terceiros ou outras unidades do TRE-RS providências essenciais à consecução dos objetivos descritos no PDTIC.
Responsável: DANIEL WOBETO
Cod.

PLANO DE AÇÃO

Início

Fim

Responsável

Pessoal D/H

A.137.01

Reforma do piso do depósito de urnas da STI

12/06/2017

30/05/2018

STI/CODEL/SEVIN

15

A.137.02

Climatização do depósito de urnas

12/06/2017

30/05/2018

STI/CODEL/SEVIN

15

7 – PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO
O quadro a seguir detalha os investimentos totais necessários ao atendimento das ações
previstas neste PDTIC, cuja efetivação deverá levar em consideração a disponibilidade
orçamentária aprovada na Lei Orçamentária Anual de 2019, ainda não aprovada.
Tendo em vista o incremento das despesas frente aos limites orçamentários até agora
informados, os gastos estimados serão ajustados ao longo do próximo exercício.
Os valores inicialmente aprovados para 2019 no âmbito do TRE-RS, correspondem a R$
878.000,00 (em Material Permanente) e R$ 29.838.973,00 (em Outros Serviços de Terceiros). São
valores baixos em relação aos dois últimos exercícios, que exigiram cortes no planejamento do
TRE. Tais valores não incluem a manutenção preventiva das urnas eletrônivas, no valor de
423.000,00, pois será custeada com a Ação Orçamentária denominada Pleitos Eleitorais. Existe a
previsão de R$ 3.600.000,00 adicionais ao inicialmente orçado para manutenção do novo imóvel
(R$ 300.000,00/mês), que foi solicitado ao TSE, via presidência deste Tribunal.
Além de custear as despesar ordinárias e investimentos necessários em toda a Justiça Eleitoral
gaúcha e TI, a fim de viabilizar a ocupação, mesmo que parcial, da nova sede, o TRE necessitará
desenvolver projetos de obras e aquisições que dependerão de créditos adicionais a serem
oportunamente gestionados.
Tramita no Congresso Nacional projeto de Lei Orçamentária Anual com substancial elevação
dos limites de pagamento da Justiça Eleitoral para 2019, o que modificaria substancialmente o
cenário de restrição. Para que esses recursos adicionais possam ser aproveitados, com pagamento
ainda em 2019, é importante que o planejamento das contratações inicie imediatamente, ainda que
impenda a confirmação da disponibilidade orçamentária. Por isso, o PDTIC passa a ter
investimentos com valores acima dos limites orçamentários atuais.
Isso exigirá que as ações do PDTIC sejam prioziadas ao longo do exercício de 2019,
considerando os recursos efetivamente disponíveis, a essencialidade de cada ação e o prazo
disponível para desenvolvimento do projeto e pagamento dentro do ano. Vale ressaltar que as ações
A.209.1 – Contratar aconselhamento Gartner e A.201.1 – Contratar assinatura periódica para
sistema de pesquisa e satisfação representam a continuidade de serviços já disponíveis ao TRE e
entendidos como relevantes. Dentre as novas iniciativas, destacam-se as ações A.202.1 –
Contratação de link de fibra ótica (Muralha), A.210.1 – Adquirir UPS, e A.203.1 – Aquisição de
switches para edifício muralha, nessa ordem, como as ações essenciais para ocupação provisória do
prédio e garantidoras de condições para uma ocupação progressiva a partir dos próximos anos.

ESTIMATIVA DE GASTOS
ID

AÇÃO

2018
Investimento

2019
Custeio

Investimento

Continuado
Custeio

Investimento

Custeio

A.008.01 Contratar sistema de controle de acesso

R$ 500.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.062.01 Instalar nova unidade autoloader com drives LTO7 ou
superior

R$ 120.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.082.02 Adquirir peças e materiais para manutenção de
equipamentos

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 50.400,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.083.03 Adquirir fitas LTO para backup 2019

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 6.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.133.02 Adquirir Certificado Digital tipo A3 2018

R$ 0,00

R$ 9.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.134.02 Atualizar licenciamento de Tableau

R$ 0,00

R$ 120.000,00

R$ 0,00

R$ 120.000,00

R$ 0,00

R$ 120.000,00

A.140.01 Implementar gravação e transmissão das sessões,
audiências e eventos

R$ 500.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.149.01 Substituir Firewall do TRE-RS

R$ 400.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 68.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.156.01 Implementar solução de webcconferência corporativa

R$ 100.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.169.01 Prover nova solução de armazenamento

R$ 840.000,00

R$ 150.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 756.000,00

R$ 0,00

R$ 756.000,00

R$ 0,00

R$ 756.000,00

R$ 45.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.177.01 Prover software de design gráfico

R$ 0,00

R$ 5.900,00

R$ 0,00

R$ 5.900,00

R$ 0,00

R$ 5.900,00

A.179.01 Adquirir switches do tipo POE

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 80.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 471.000,00

R$ 0,00

R$ 134.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.181.01 Adquirir três unidades de linha Braile.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.182.01 Reestruturar licenciamento de Windows Server

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 64.627,00

R$ 19.388,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.183.01 Expandir banco de baterias da UPS principal

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 149.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.155.01 Prover Gerenciamento de Senhas para CAES do
Interior

A.172.01 Contratação de empresa para serviço de Help Desk
A.175.01 Atualização de equipamentos audiovisuais

A.180.01 Virtualizar Desktops - VDI

A.184.01 Instalar Tunning Pack para Oracle

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15.400,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.185.01 Prover software para desenvolvimento de conteúdos
interativos para o EAD.

R$ 0,00

R$ 5.000,00

R$ 0,00

R$ 5.000,00

R$ 0,00

R$ 5.000,00

A.187.01 Prover estações de trabalho especializadas

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 123.500,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.192.01 Contratar novo Backbone Secundário

R$ 0,00

R$ 2.760.000,00

R$ 0,00

R$ 1.610.000,00

R$ 0,00

R$ 2.760.000,00

A.194.01 Contratar Conexão Sede X Anexos

R$ 0,00

R$ 36.000,00

R$ 0,00

R$ 36.000,00

R$ 0,00

R$ 36.000,00

R$ 3.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.201.01 Contratar assinatura periódica para sistema de
pesquisa de satisfação.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.203.01 Aquisição de switches para edifício muralha

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 970.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.204.01 Aquisição de solução wi-fi para o edifício Muralha (APs)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.000.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.206.01 Aquisição de lousas digitais interativas

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 70.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.207.01 Adquirir enlace backup para edifício muralha

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 120.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.208.01 Adquirir estações de trabalho para ambientes
coletivos.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 350.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A.209.01 Contratar aconselhamento Gartner

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.732,99

R$ 0,00

R$ 0,00

A.210.01 Adquirir UPS

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 250.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.047.000,00

R$ 3.841.900,00

R$ 3.391.927,00

R$ 2.565.020,99

R$ 0,00

R$ 3.682.900,00

A.198.01 Viabilizar uso eventual de Microsoft Office no TRE

TOTAIS

8 – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

NECESSIDADES

CNJ - RESOLUÇÃO 211

N1

1. Aperfeiçoar as competências gerenciais e
técnicas de pessoal
2. Prover infraestrutura de TIC apropriada às
atividades judiciais e administrativas
3. Aprimorar a gestão orçamentária e financeira

X

4. Aperfeiçoar a governança e a gestão

X

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

X
X

X

X

N14

X
X

X

X

X

X

X
X

5. Aprimorar as contratações

X

X

X

6. Promover a adoção de padrões tecnológicos

X

7. Aprimorar e fortalecer a integração e a
interoperabilidade de sistemas de informação
8. Aprimorar a segurança da informação
9. Primar pela satisfação dos usuários

TRE-RS - PEI

N2

X

X
X
X

X

X

X

X

X

1. Aprimorar o processo eleitoral
2. Aperfeiçoar a infraestrutura física
3. Buscar a excelência na gestão

X

NECESSIDADES
4. Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de
TI

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N11

N12

N13

N14

N13

N14

NECESSIDADES
PETIC - TRE-RS

N1

N2

N3

N4

1. Atender a ENTIC - JUD
2. Garantir o cumprimento do PDTIC

X

N5

N6

X

X

X

X

3. Aprimorar a Gestão de Risco de TIC

X

4. Executar processos de TIC conforme boas
práticas

X

5. Consolidar o gerenciamento de projetos

8. Aprimorar as competências da STI

N8

N9

N10

X

X

X

X

X
X

6. Aprimorar as contratações de TIC
7. Garantir a disponibilidade da infraestrutura
de TIC

N7

X
X
X

X
X

9. Otimizar o orçamento de TIC

X

X

9 – CONTRATOS VIGENTES

OBJETO

CONTRATADA

Manutenção preventiva da Urnas Eletrônicas

IBROWSE

Backbone Secundário

OI S.A.

Conexão à Internet

TIM

Conexão Sede x Anexo

CUSTO
CONTRATAÇÃO

VIGÊNCIA MÁXIMA
(se renovado)

R$ 423.000,00

14/02/2019

R$ 1.541.708,581

02/07/2019

R$ 127.968,00

01/04/2023

TEC SYSTEM ELETRÔNICOS

R$ 37.155,71

07/01/2019

Conexão Sede x SGP

TEC SYSTEM ELETRÔNICOS

R$ 8.687,252

28/12/2020

Manutenção Infraestrutura do Datacenter

SCHNEIDER

R$ 166.571,64

23/02/2022

Manutenção Storage V7000 – IBM

IBM Brasil

R$ 55.986,94

31/12/2018

Suporte ao Software Oracle

ORACLE

R$ 73.302,12

31/08/2021

Conexão SEDE x Ajuris

VOGEL

R$ 20.592,00

22/04/2022

Manutenção do Sistema de Combate a Incêndio do Data
Center

SERVEX Tecnologia em
Extinção de Incêndio LTDA

R$ 19.800,00

17/12/2022

1
2

Custo máximo até o final da vigência.
Previsão de desligamento em março de 2019 com a mudança da SGP para o novo prédio.

Gartner Consultoria e Aconselhamento

Gartner do Brasil

R$ 62.625,00

10/10/2021

Envio de mensagens - SMS

Maxx Projetos e Consultoria em
TI Ltda

R$ 12.000,00

23/05/2023

10 – PRINCIPAIS SISTEMAS EM USO
Grupo

Sigla Sistema

Nome
Sistema

Objetivo do Sistema

Local de
Ano de
Criticidade Estratégico
Execução Implantação

ADM

PAE

Processo
Administrativo
Eletrônico

Gerenciamento de documentos e processos
administrativos em meio eletrônico para Justiça
Eleitoral do RS

TRE-RS

2010

Alta

ADM

EXPED

Expedição de
materiais

Cadastramento e gerenciamento da expedição de
materiais feitas pela Secretaria de Administração

TRE-RS

1998

Média

ADM

RECEP

Sistema de
Recepção/Port Cadastro e controle da entrada e saída de visitantes
aria e
no prédio do TRE-RS.
Vigilância

TRE-RS

2007

Baixa

ADM

IMÓVEIS

Imóveis

Gerenciar o cadastro de imóveis do TRE

TRE-RS

2013

Baixa

ADM

SIMBA 2

Sistema
integrado de
manutenção,
busca e
atendimento

Cadastramento e consulta de solicitações para
todos setores do TRE-RS

TRE-RS

2008

Média

ADM

OTRS

Sistema OTRS Cadastramento e gerenciamento de incidentes e
– Help Desk
requisições para a STI

TRE-RS

2015

Média

SCAI

Sistema de
controle de
acesso a
internet

Controlar automaticamente a quota de acesso a
internet, ou seja, realizar a verificação do total de
bytes que cada pessoa pode acessar na internet em
determinado período

TRE-RS

2003

Baixa

ADM TI

ADMSCAI

Administração
do controle de
acesso a
internet

Gerenciamento da quota internet, ou seja, total de
bytes que cada pessoa acessa na internet em
determinado período

TRE-RS

2006

Baixa

ADM TI

CEI

Cadastro de
equipamentos
de informática

Cadastramento e gerenciamento de materiais de
informática patrimoniados ou não ao TRE-RS

TRE-RS

2006

Baixa

ADM TI

Sim

Grupo

Sigla Sistema

Nome
Sistema

Objetivo do Sistema

Local de
Ano de
Criticidade Estratégico
Execução Implantação

ADM TI

ACESSO

Controle de
acesso a
sistemas
desenvolvidos
pelo TSE

ADM TI

ACESSO
WEB

Controle de
acesso a
sistemas

Biblioteca

ALEPH

Sistema Aleph
Gerenciamento Cadastro e gerenciamento do acervo de livros da
de Acervo de
biblioteca do TRE-RS
Biblioteca

Cadastro

ELO

ELO

Cadastramento e gerenciamento de eleitores.

TSE

2006

Alta

Cadastro

CODIP

Controle de
direitos
políticos

Consulta na web à restrições e cessações dos
direitos políticos de eleitores do RS

TRE-RS

2007

Baixa

Cadastro

INFODIP

Sistema de
Informação de
Óbitos e
Direitos
Políticos

Melhorar a eficiência no recebimento e
processamento das comunicações de óbito,
suspensão e/ou restabelecimento de direitos
políticos, permitindo a tramitação eletrônica interna e
externa de tais comunicações

TRE-RS

2017

Média

Cadastro

SIEL

Sistema de
Informações
Eleitorais

Disponibilização de dados de eleitores a autoridades
de órgãos públicos previamente cadastrados.

TRE-RS

2009

Alta

COFRE

Controle de
Fluxo de
Emissão de senha e gerenciamento da fila de
Recadastrame eleitores na Central de Atendimento ao Eleitor.
nto Eleitoral

TRE-RS

2009

Baixa

AGENDA

Agendamento
de
Atendimento
do Eleitor

TRE-RS

2013

Alta

Cadastro

Cadastro

Cadastramento e gerenciamento de usuários e
controle de acesso a sistemas desenvolvidos pelo
TSE

TRE-RS

2007

Baixa

Cadastramento e gerenciamento de usuários e
controle de acesso a sistemas do TRE-RS

TRE-RS

2007

Alta

TRE-RS

2010

Baixa

Atender a necessidade de agendamento de
atendimento de eleitor (módulo internet e módulo
intranet)

Sim

Sim

Grupo

Sigla Sistema

Nome
Sistema

Objetivo do Sistema

Local de
Ano de
Criticidade Estratégico
Execução Implantação

Cadastro

COND

Condenados

Cadastramento e gerenciamento das restrições e
cessações dos direitos políticos ocorridas no RS

TRE-RS

1999

Baixa

Cadastro

FALEC

Falecidos

Cadastramento e gerenciamento dos eleitores
falecidos no RS

TRE-RS

1999

Baixa

Cadastro

FILIADOS

Sistema de
Filiação
Partidária

Cadastrar filiados a partidos políticos.

TSE

2005

Média

Compras

LICITAÇÕES

Licitações na
internet

Cadastro de edital de licitações do TRE-RS para
acesso na internet

TRE-RS

2009

Baixa

SIAC

Sistema de
Acompanhame Cadastro e gerenciamento de contratos celebrados
nto de
pelo TRE-RS.
Contratos

TRE-RS

2004

Baixa

Compras

COMPRAS

Sistema de
Compras de
Materiais e
Serviços

Controle de pedidos de compras de materiais e
serviços

TRE-RS

2013

Baixa

Compras

ForCODES

Cadastro de
Fornecedores
CODES

Cadastramento e gerenciamento do cadastro de
fornecedores da SGP/CODES

TRE-RS

2006

Baixa

Comunicação ADMINTRA

Administração
da Intranet

Cadastramento e gerenciamento do conteúdo da
intranet (CMS)

TRE-RS

2005

Média

Comunicação ADMINTER

Administração
da Internet

Cadastramento e gerenciamento do conteúdo da
intranet (CMS)

TRE-RS

2008

Média

Malote Digital

Tem como finalidade organizar, autenticar e
armazenar comunicações recíprocas, oficiais e de
mero expediente, entre as Unidades
Organizacionais da Justiça.

TRE-RS

2010

Média

Compras

HERMES
Comunicação
(Malote Digital)

Grupo

Sigla Sistema

Nome
Sistema

Objetivo do Sistema

Local de
Ano de
Criticidade Estratégico
Execução Implantação

Comunicação DEJERS

Diário
Eletrônico da
Cadastramento e gerenciamento do conteúdo do
Justiça
diário eletrônico da Justiça Eleitoral na internet
Eleitoral do Rio
Grande do Sul

TRE-RS

2012

Alta

Comunicação CVC

Central Virtual
de
Colaboração

Ambiente virtual baseado na plataforma Moodle
destinado à hospedagem de grupos de trabalho,
visando trabalho colaborativo

TRE-RS

2013

Média

Comunicação IBASE

iBase

Base de documentos, baseada em tecnologia Wiki

TRE-RS

2007

Média

Comunicação CRONO

Crono

Cadastramento e gerenciamento de atividades

TRE-RS

2004

Média

Comunicação EAD

Ensino a
Distância

Ambiente virtual baseado na plataforma Moodle
destinado à hospedagem de módulos de
capacitação a distância

TRE-RS

2012

Média

VideoWeb

Serviço para centralizar e disponibilizar, de forma
organizada, o acervo de vídeos do Tribunal

TRE-RS

2014

Baixa

Informes

Controle e distribuição de informação selecionada
pela SJ/COGIN

TRE-RS

2015

Média

Comunicação OUVIDORIA

OUVIDORIA

Cadastro de mensagens/solicitações para ouvidoria

TRE-RS

2017

Alta

Correição

SICEL

Sistema de
Inspeção e
Correição
Eleitoral

Cadastramento e gerenciamento de inspeção e
correições feitas pela Corregedoria Regional
Eleitoral

TSE

2010

Alta

Eleição

Sistema de
Gerenciamento Solicitação, cadastro e acompanhamento de
COMUNITÁRIAS
de Eleições
Eleições Comunitários
Comunitárias

TRE-RS

2017

Baixa

TRE-RS

2008

Alta

Comunicação VIDEOWEB
Comunicação INFORMES

Eleição

SACOMPE

Sistema de
Acompanhar nas eleições oficiais a preparação,
Acompanhame
recepção de arquivos e ocorrências de urnas
nto das
eletrônicas.
Eleições

Sim

Grupo

Sigla Sistema

Nome
Sistema

Objetivo do Sistema

Local de
Ano de
Criticidade Estratégico
Execução Implantação

ELIGIS

ELIGIS –
Gerenciamento de convocações de
Gerenciamento eleitores,geração de impressos padronizados,
de Atividades solicitações de pagamento de auxílio-alimentação
para os convocados, diplomas dos candidatos,
materiais para eleição, dados de locais de votação e
roteiros de entregas das urnas eletrônicas.

TRE-RS

2012

Média

Eleição

URNAS

Sistema para
Acompanhame Acompanhar a movimentação patrimonial das urnas
nto das Urnas eletrônicas, assim como defeitos e peças faltantes.
Eletrônicas

TRE-RS

2008

Média

2014

Alta

JUSTIFICATIVA

Sistema de
Justificativas
Eleitorais

TRE-RS

Eleição

2016

Baixa

OCORRE JE

Sistema de
Cadastramento de ocorrências de prisão no dia da
Ocorrências de eleição
Prisão

TSE

Eleição

Possibilitar ao cidadão fazer denúncias eleitorais via
aplicativo no celular e ao MP realizar a análise
dessas denúncias

2006

Média

PARDAL

Sistema de
Denúncias
Eleitorais

TRE-RS

Eleição

Disponibilizar a consulta de eleitores e de locais de
votação para os atendentes do disque eleições.

TRE-RS

2010

Alta

Eleição

DISQELEI

Sistema de
Consulta de
Eleitores para
Disque
Eleições

Eventos

Passagem

Passagens

Cadastramento e gerenciamento das passagens de
avião adquiridas pelo TRE-RS

TRE-RS

2006

Baixa

Cadastro e controle das propostas orçamentárias
das unidades do TRE-RS.

2007

Média

SISPO

Sistema de
Proposta
Orçamentária

TRE-RS

Financeiro

Eleição

Possibilitar ao eleitor informar justificativa eleitoral
após a eleição

Grupo

Sigla Sistema

Nome
Sistema

Objetivo do Sistema

Local de
Ano de
Criticidade Estratégico
Execução Implantação

Genérico

DOCSIG

Sistema de
Assinatura
Digital de
Documentos

Genérico

GERARELAT

Gerador de
relatórios

Possibilitar a criação de relatórios acessando
qualquer banco de dados pelo usuário final

TRE-RS

2003

Baixa

Genérico

PROJETOS

Projetos do
TRE-RS

Gerenciar metas, programas e projetos do TRE-RS

TRE-RS

2013

Média

Gerenciamento do catálogo de serviços e da base
de conhecimento das unidades do TRE-RS

2014

Média

CATÁLOGO

Sistema de
Catálogo de
Serviços

TRE-RS

Genérico

TRE-RS

2002

Alta

SADP

Sistema de
Cadastramento e gerenciamento de documentos,
acompanhame processos administrativos, processos judiciários e
nto a
processos da Corregedoria Regional Eleitoral
documentos e
processos
Sistema de
Antecedentes
Criminais
Eleitorais

TRE-RS

2010

Média

Sistema de
Cadastro e gerenciamento da jurisprudência do
Jurisprudência TRE-RS.

TRE-RS

2002

Baixa

ITAR

Cadastro de documentos contendo o inteiro teor dos
acórdãos.

TRE-RS

2005

Baixa

Sistema de
Sanções
Cíveis
Eleitorais

Controle das sanções cíveis eleitorais a fim de
possibilitar a geração de certidão positiva e
estatísticas para o Ministério Público

TRE-RS

2014

Média

Judicial

Judicial

SACEL

Judicial

SJUR

Judicial

ITAR

Judicial

APOLLO
Sanções

Cadastramento e gerenciamento de documentos
assinados digitalmente (PDF-A)

TRE-RS

2010

Média

Permite a qualificação completa da pessoa,
acompanhamento de decisões judiciais, benefícios,
mandados de prisão e o rol de culpados, além de
gerar a certidão positiva ou negativa de
antecedentes criminais eleitorais de determinada
pessoa. Adicionalmente foi incluído o controle de
prescrição.

Sim

Grupo

Sigla Sistema

Nome
Sistema

APOLLO
Índice

Sistema de
Indexação de
Acórdãos e
Sentenças

Judicial

Objetivo do Sistema

TRE-RS

2015

Baixa

TRE-RS

2015

Alta

APOLLO
Sentenças

Sistema de
Facilitar e qualificar a entrega da prestação
Gerenciamento jurisdicional das zonas eleitorais
de Sentenças
das Zonas
Eleitorais

Judicial

APOLLO
Assessoria

Apollo –
Assessoria

Otimizar a produção de acórdãos

TRE-RS

2012

Alta

APOLLO
Sessões

Apollo –
Sessões

Automatizar e otimizar as atividades das sessões do
pleno do TRE-RS, assim como o gerenciamento da
produção de acórdãos

TRE-RS

2014

Alta

Judicial
Judicial

APOLLO Web

Apollo Web
(internet)

Gerenciamento de votos dos membros do pleno em
processos do 2o. Grau

TRE-RS

2013

Alta

Judicial

Sistema de
Pesquisa de
Antecedentes TJ Antecedentes
Criminais no
TJ

Possibilitar consulta de antecedentes criminais no
TJ via webservice (evitar de enviar ofício)

TRE-RS

2014

Baixa

Gerenciamento de processos judiciários em meio
eletrônico

TRE-RS

2016

Alta

Cadastro de atos judiciais. Possui webservice de
integração.

TRE-RS

2016

Média

TRE-SE

2015

Média

Judicial

Facilitar a busca de processos e sentenças por
palavras chave

Local de
Ano de
Criticidade Estratégico
Execução Implantação

Judicial

PJE

Sistema
Processo
Judicial
Eletrônico

Judicial

MURAL
ELETRÔNICO
JUDICIAL

Mural
Eletrônico
Judicial

Judicial

TRE Processos

Aplicativo TRE Possibilitar ao usuários externo consultar os
Processos
processos do TRE através de aplicativo no
smartphone (Android ou IOS)

Sim

Grupo

Sigla Sistema

Nome
Sistema

Objetivo do Sistema

Local de
Ano de
Criticidade Estratégico
Execução Implantação

Org. Partidária SGIP 2

Sistema de
Gerenciamento
Cadastro e gerenciamento de informações de
de
órgãos partidários.
Informações
Partidárias

TSE

2009

Média

Org. Partidária SGIP 3

Sistema de
Gerenciamento
Cadastro e gerenciamento de informações de
de
órgãos partidários.
Informações
Partidárias

TSE

2017

Média

Org. Partidária SAPF

Sistema de
Apoiamento a
Partidos em
Formação

Cadastro e gerenciamento de partidos em formação

TSE

2016

Média

Patrimônio

ASIWEB

Sistema de
Controle
Patrimonial e
Almoxarifado

Controlar bens patrimoniados e estoque do
almoxarifado.

TRE-RS

2010

Média

Pessoal

PESQUISA

Pesquisa de
Satisfação

Criar questionários que podem ser respondidos
anonimamente

TRE-RS

2009

Baixa

Pessoal

GEDES

Sistema de
Gestão de
Desempenho

Cadastramento e gerenciamento de Avaliações por
Desempenho e Avaliação de Estágio Probatório

TRE-RS

2008

Baixa

GEDES 2

Sistema de
Gestão de
Desempenho
por
Competências

Cadastramento e gerenciamento de Avaliações de
Desempenho por Competências

TRE-RS

2016

Baixa

SAMS - SGRH

Módulo de
Atendimento
Médico do
SGRH

Cadastro e controle de licenças médicas

TRE-RS

2015

Baixa

Pessoal

Pessoal

Grupo

Sigla Sistema

Nome
Sistema

Objetivo do Sistema

Local de
Ano de
Criticidade Estratégico
Execução Implantação

SAÚDE

Plano de
Assistência a
Saúde

Cadastramento e gerenciamento dos beneficiários e
dependentes no plano de saúde com a UNIMED a
partir de agosto/2017

TRE-RS

2017

Baixa

Pessoal

SGRH

Sistema de
Gestão de
Recursos
Humanos

Cadastramento e gerenciamento de pessoal do
quadro do TRE e requisitados

TRE-RS

2005

Média

Pessoal

SGPWeb

Sistema de
gestão de
pessoas-Web

Cadastramento e gerenciamento de pessoal do
quadro do TRE, requisitados e juízes eleitorais,
incluindo controle de frequência.

TRE-RS

2008

Média

Cadastro e controle de licenças médicas

TRE-RS

2015

Baixa

Pessoal

SGRH

Módulo de
Atendimento
Médico do
SGRH

Cadastramento e gerenciamento dos beneficiários e
dependentes no plano de saúde com a UNIMED a
partir de agosto/2012

2012

Baixa

PAS

Plano de
Assistência a
Saúde

TRE-RS

Pessoal
Pessoal

FOLHA

Folha de
pagamento

Gerenciamento da folha de pagamento

TRE-RS

2005

Média

Cadastramento da biometria de um dedo da mão
para marcação de ponto utilizando autenticação por
biometria de um dedo da mão

2008

Baixa

Pessoal

Cadastro de
Digital para
usar no ponto
biométrico

TRE-RS

PONTOBIO
Cadastra Digital

TRE-RS

2010

Média

PONTOBIO
WEB

Ponto
Marcação de ponto utilizando autenticação por
biométrico dos biometria de um dedo da mão.
servidores na
sede anexos
do TRE e
zonas
eleitorais

Pessoal

Pessoal

Grupo

Sigla Sistema

Nome
Sistema

Objetivo do Sistema

Local de
Ano de
Criticidade Estratégico
Execução Implantação

Frequência
Nacional –
SGRH

Sistema
Frequência
Nacional

Sistema de cálculo de horas trabalhadas dos
servidores (freqüência).

TRE-RS

2012

Média

Pessoal

Gerenciamento das prestações de contas partidárias
anuais informadas às zonas eleitorais e Secretaria
de Controle Interno.

2009

Média

PRESTCON

Prestação de
Contas
Partidárias

TRE-RS

Prest. Contas

Cadastro e gerenciamento da tarifação das ligações
telefônicas do TRE-RS.

2000

Baixa

TARIFAÇÃO

Sistema de
Tarifação
Telefônica

TRE-RS

Telefonia

Cadastro e gerenciamento das faturas das linhas
telefônicas do TRE-RS

TRE-RS

2000

Baixa

WINTELE

Sistema de
Controle de
Linhas
Telefônicas

Telefonia

Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
Cartório da 31ª Zona Eleitoral
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

6000-7.05

Boletim de Urna, Boletim de Justificativa
Eleitoral e Zerésima

2014

Descarte permitido pela regra R21

1.226

6000-7.04

Cadernos de Folha de Votação

2010

Descarte permitido pela regra R22

204

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
Falecimentos/Conscrito/Condenação
Criminal/Interdição Civil

2012

Descarte permitido pela regra R04

36

6000-7.03

Controle de Distribuição das Urnas

2016

Descarte permitido pela regra R12

13

6000-1.02

Documento referente a postagem de
correspondência, material e patrimônio

2016

Descarte permitido pela regra R12

57

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa / declaração de
insuficiência econômica

2013

Descarte permitido pela regra R09

528

6000-7.03

Lista de presença a reunião de mesários /
secretários de prédio / auxiliares

2016

Descarte permitido pela regra R21

13

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2013

Descarte permitido pela regra R09

9.213

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de mesários

2014

Descarte permitido pela regra R21

1.013

6000-7.03

Recibo de entrega de vale-alimentação

2008

Descarte permitido pela regra R23

196

6000-7.02

Requerimento de cadastramento de senha no
Filiaweb

2013

Descarte permitido pela regra R09

15

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2011

Descarte permitido pela regra R09

9.213

6000-7.01

Requerimentos de justificativa eleitorais,

2016

Descarte permitido pela regra R12

22

submetidos à análise do juízo e deferidos
6000-7.01

Requerimentos de justificativa eleitorais,
submetidos à análise do juízo e indeferidos

2013

Descarte permitido pela regra R09

5

6000-7-04

Requerimentos de Justificativa Eleitoral (RJEs) de Urna

2016

Descarte permitido pela regra R12

3.058

6000-2

Termo de Responsabilidade Anual de Bens
Patrimoniais

2016

Descarte permitido pela regra R09

1

6000-2

Termo de Transferência Interna de Bem
Patrimonial

2016

Descarte permitido pela regra R09

19

Montenegro, 7 de dezembro de 2018.
Márcia do Amaral Martins,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.

*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
054ª ZE – Soledade
Datas-limite
Observação/
Justificativa

Código de
Classificação

Documento Arquivístico

6000-7.05

Boletim de urna, Boletim de Justificativa
Eleitoral, Comprovante de Carga de Urna e
Zerésima

2014

Descarte permitido pela Regra
R21

253

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

Eleição Geral 2010

Descarte permitido pela Regra
R22

40

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
falecimentos/conscrito/condenação
criminal/interdição civil

2012

Descarte permitido pela Regra
R04

30

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2013

Descarte permitido pela Regra
R09

256

6000-7.03

Lista de presença a reunião de mesários

2014

Descarte permitido pela Regra
R21

12

6000-7.01

Protocolos de entregas de títulos eleitorais
PETEs

2013

Descarte permitido pela Regra
R09

14.858

6000-7.03

Recibo de entrega de vale-alimentação

2008

Descarte permitido pela Regra
R23

756

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral
(RAEs)

2013

Descarte permitido pela Regra
R09

14.858

6000-7.01

Requerimentos de justificativa eleitorais:
deferidos

2016

Descarte permitido pela Regra
R12

36

6000-7.04

Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJEs) 2016
– de urna

Descarte permitido pela Regra
R12

259

6000-2

Termo de Responsabilidade Anual de Bens
Patrimoniais

2016

Descarte permitido pela Regra
R12

1

2016

Descarte permitido pela Regra
R12

12

6000-2

Termo de Transferência Interna de Bem
Patrimonial
Soledade, 7 de janeiro de 2019.
Beatriz Rodrigues da Silva
Chefe de Cartório
*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

Quantidade

Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos- 082ª ZE- São Sepé
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

6000-7.05

Boletins de Urna, Boletins de Justificativa
Eleitoral,Comprovante de Carga de Urna e
Zerésima

2014

Descarte permitido pela regra R21

532 unidades

6000-7.03

Controle de distribuição das urnas

2016

Descarte permitido pela regra R12

30 unidades

6000-1.02

Documento referente a postagem de
correspondência, material e patrimônio

2016

Descarte permitido pela regra R12

40 unidades

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2013

Descarte permitido pela regra R09

56 unidades

6000-7.03

Lista de presença a reunião de mesários/
secretários de prédio/ auxiliares

2014

Descarte permitido pela regra R21

30 unidades

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de mesários

2014

Descarte permitido pela regra R21

450 unidades

6000-7.02

Requerimento de cadastramento de senha no
Filiaweb

2013

Descarte permitido pela regra R09

22 unidades

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2013

Descarte permitido pela regra R09

7.533 unidades

6000-7.01

Requerimentos de justificativa eleitorais,
submetidos à análise do juízo e deferidos

2016

Descarte permitido pela regra R12

75 unidades

6000-7.04

Requerimentos de Justificativa Eleitoral (RJEs) de urna

2016

Descarte permitido pela regra R12

400 unidades

6000-2

Termo de Responsabilidade Anual de Bens
Patrimoniais

2016

Descarte permitido pela regra R12

5 unidades

São Sepé, 17 de dezembro de 2018.
Bianca Benvenuti
Chefe de Cartório da 082ª ZE

