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Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br  

Tratam os autos de procedimento administrativo Composição de Mesa Receptora de Votos que tem por escopo a aplicação da multa por 
ausência aos trabalhos eleitorais, sem justificativa, da mesária EMILIA VIANA DE OLIVEIRA,  no 1º (primeiro) turno das Eleições Gerais 2018, 
ocorrido no dia 07/10/2018.

A requerida não foi localizada para apresentar justificativa. No entanto, o Ministério Público Eleitoral não evidenciou nenhum prejuízo aos 
trabalhos eleitorais, uma vez  que a mesma foi substituída. 

É o breve relato. Decido.

Vislumbro a plausabilidade, haja vista que na Ata da Mesa Receptora de Votos não foi consignado nenhum transtorno nem prejuízo ao bom 
andamento dos trabalhos em decorrência da falta da mesária. 

ISSO POSTO, acolho o parecer ministerial e, consequentemente, dou por justificada sua ausência à seção eleitoral para a qual foi designada.

Proceda-se a escrivania eleitoral a devida baixa no sistema através do comando respectivo, com posterior arquivamento do feito. 

Publique-se. Intimem-se.  

Goiânia , 02 de julho de 2019.

ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO

Juiz Eleitoral em Substituição na 146ª Zona Eleitoral/GO

CMR - Mesário Faltoso - Eleições 2018

PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA Nº: 35-85.2019.6.09.0146

PROTOCOLO N º: 9.932/2019

REQUERENTE: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL – GOIÂNIA/GO 

REQUERIDA: FABIANA DA SILVA BARBOSA

DECISÃO

Vistos, etc.

Tratam os autos de procedimento administrativo Composição de Mesa Receptora de Votos que tem por escopo a aplicação da multa por 
ausência aos trabalhos eleitorais, sem justificativa, da mesária FABIANA DA SILVA BARBOSA, no 1º (primeiro) turno das Eleições Gerais 
2018, ocorrido no dia 07/10/2018.

A requerida não foi localizada para apresentar justificativa. No entanto, o Ministério Público Eleitoral não evidenciou nenhum prejuízo aos 
trabalhos eleitorais, uma vez que a  mesma foi substituída. 

É o breve relato. Decido.

Vislumbro a plausabilidade, haja vista que na Ata da Mesa Receptora de Votos não foi consignado nenhum transtorno nem prejuízo ao bom 
andamento dos trabalhos em decorrência da falta da mesária. 

ISSO POSTO, acolho o parecer ministerial e, consequentemente, dou por isenta a aplicação da  multa.

Proceda-se a escrivania eleitoral a devida baixa no sistema através do comando respectivo, com posterior arquivamento do feito. 

Publique-se. Intimem-se.  

Goiânia , 02 de julho de 2019.

ROGÉRIO  CARVALHO PINHEIRO

Juiz Eleitoral em Substituição na 146ª Zona Eleitoral/GO

         


