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Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a

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

Processo n.º 103-74.2018.6.09.0015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Protocolo nº: 38.959/2018 Natureza: Mesários Faltosos – Eleições 
Gerais 2018 Eleitor: Reginaldo Custódio de Oliveira Decido. Trata-se de procedimento administrativo para apuração de recusa aos trabalhos 
eleitorais. Do compulso dos autos, verifica-se que o eleitor Reginaldo Custódio de Oliveira foi devidamente convocado para atuar como 
integrante de Mesa Receptora, no primeiro turno das Eleições Gerais de 2018. Entretanto, constata-se que a eleitor apresentou justificativa 
da sua ausência, informando que não pode trabalhar devido a problemas de saúde de seu filho. Para comprovar suas alegações, apresentou 
relatórios e atestados médico. Isto posto, acato a justificativa apresentada pelo eleitor Reginaldo Custódio de Oliveira e deixo de aplicar 
multa ao mesmo. Determino ao Cartório Eleitoral que lance o ASE pertinente à presente questão, regularizando, assim, a inscrição eleitoral 
do eleitor supramencionado. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, arquive-se. Itaberaí, 29 de 
julho de 2019. Gustavo Braga Carvalho, Juiz Eleitoral em Substituição

Processo n.º 115-88.2018.6.09.0015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Protocolo nº 38982/2018 Natureza: Mesários Faltosos – Eleições Gerais 
2018 Eleitor: Cristiano Trindade da Silva Decido. Trata-se de procedimento administrativo para apuração de recusa aos trabalhos 
eleitorais. Do compulso dos autos, verifica-se que o eleitor Cristiano Trindade da Silva foi devidamente convocado, quando se encontrava na 
fila para exercer seu direito de voto, para atuar como integrante de Mesa Receptora, no primeiro turno das Eleições Gerais de 2018, haja 
vista que um de seus integrantes teria faltado. Acerca da prerrogativa do Presidente da Mesa Receptora de Votos de convocar eleitor que se 
encontra na fila para completar a mesa receptora de votos, dispõe o artigo 123 do Código Eleitoral: “Art. 123. Os mesários substituirão o 
presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da 
eleição. § 1º O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o 
impedimento aos mesários e secretários pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o 
impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição. § 2º Não comparecendo o presidente até as sete horas e trinta minutos, 
assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente. § 3º 

Poderá o presidente, ou membro da mesa que assumir a presidência, nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes e obedecidas as 

prescrições do § 1º, do Art. 120, os que forem necessários para completar a mesa.” (grifei) Em que pese a nomeação ad hoc realizada pelo 
Presidente, o eleitor nomeado se recusou a trabalhar, sendo tal fato narrado na Ata da Mesa Receptora de Votos, juntada às fls. 04. Destaca-
se que o fato do eleitor ter sido nomeado em uma situação extraordinária, qual seja, a ausência de membro da mesa, pelo Presidente da 
Mesa Receptora de Votos, dispensa os trâmites normais da convocação de eleitores para o serviço de mesário. A convocação para os 
trabalhos eleitorais é função de extrema importância atribuída ao cidadão. Neste momento, é dada a oportunidade ao eleitor de participar 
e viabilizar “a festa da democracia brasileira”. O descumprimento da supramencionada convocação é passível de multa, nos termos do art. 
124, caput do Código Eleitoral. “Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, dia e hora determinados para a 

realização de 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 sêlo federal inutilizado no requerimento em que fôr solicitado o 

arbitramento ou através de executivo fiscal.”. Desta maneira, a aplicação de multa do art. 124 é medida que se impõe. Sobre o valor da 
multa, tem-se que a Constituição da República, em seu Art. 7º, IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, foram 
editadas a Resolução TSE n.º 21.538/2003, que em seu Art. 85 ressalta que "a base de cálculo para aplicação das multas previstas no Código 

Eleitoral e leis conexas, bem como das que trata essa resolução, será o último valor fixado para a Ufir, multiplicado pelo fator 33,02, até que 

seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União" e a Resolução TSE n.º 14.301/94, 
em que o valor de referência para cobrança das multas eleitorais foi fixado em 33,02 UFIR. Com a extinção da UFIR pela Medida Provisória 
n.º 1.973-67/2000 (convertida na Lei n.º 10.522/2002), a fixação da base de cálculo do valor das multas eleitorais deverá observar o último 
valor atribuído a essa unidade fiscal - R$ 1,0641, conforme Fax-Circular nº 67/00-CGE. Assim, a multa ao mesário faltoso terá por base de 
cálculo o valor de R$ 35,13 (33,02 UFIRs multiplicado pelo seu último valor R$ 1,0641), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo de 50%, 
que corresponde a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), e o máximo de 100% desse valor, R$ 35,13 (trinta e cinco reais e 
treze centavos), podendo ser multiplicada por dez, caso a situação econômica do infrator torne ineficaz a sanção, embora aplicada no 
máximo (art. 367, § 2º do Código Eleitoral). Isto posto, com fulcro na legislação supra referida, pela ausência aos trabalhos eleitorais, 
condeno o eleitor Cristiano Trindade da Silva ao pagamento de multa no valor máximo de 100% da base de cálculo arbitrada pela Resolução 
TSE nº 14.301/94 – 33,02 UFIRs - em razão da desvinculação do salário mínimo, o que perfaz R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos). 
Nos termos do artigo 367, § 2º do Código Eleitoral, após análise da ocupação declarada pelo eleitor em seu cadastro eleitoral e verificando 
que mesmo que a multa seja aplicada em seu valor máximo, não atingirá a sua finalidade, se tornando, assim, ineficaz, multiplico em 3 (três) 
vezes o seu valor, totalizando o valor de R$ 105,39 (cento e cinco reais e trinta e nove centavos). Ressalto que o valor deverá ser recolhido 
mediante Guia de Arrecadação da União (GRU). Publique-se. Registre-se. Intime-se o Ministério Público Eleitoral e o mesário faltoso, sendo 
este intimado por meio de Oficial de Justiça. Passado o prazo legal de 30 dias, sem pagamento, inscreva-se o nome do mesário faltoso e o 
valor da dívida no livro de multa eleitoral do Cartório Eleitoral, dispensando-se o encaminhamento de termo para o TRE-GO, em razão do 
valor da multa aplicada. Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, arquive-se. Itaberaí, 29 de julho de 2019. Gustavo Braga Carvalho 
Juiz Eleitoral em Substituição

Comunicados

Intimação

INTIMAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUTOS 8-10.2019.6.09.0015; Protocolo n.º 3.024/2019; PARTIDO POLÍTICO: Partido Popular 
Socialista (PPS) de Mossâmedes/GO; INTERESADOS: José Augusto de Bastos Freitas e José Carlos de Faria; ADVOGADO: Leandro Gonçalves 
Lima (OAB n.º 43.376/GO). “SENTENÇA: Isto posto, nos termos do artigo 77, inciso II da Resolução do TSE n.º 23.553/2015, julgo 
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Diretório/Comissão Provisória do Partido Popular Socialista (PPS) de 


