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Esse entendimento tem sido sufragado pela Corte Superior Eleitoral, de sorte que, ainda que não tenha praticado o ato, o simples benefício 
auferido pelo candidato a Vice, é o suficiente para sobre ele incidir a multa do art. 73, § 5º e 8º, da Lei nº 9.504/97 (Recurso Ordinário nº 
187415, Acórdão, Relator (a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 02/08/2018).

Essa discussão também foi suscitada nesta Corte por ocasião do recente julgamento da Representação 0603120-17, de relatoria do Juiz 
Membro, Dr. Juliano Taveira Bernardes, a cujo voto aderi no sentido de aplicar a multa prevista no §4º do art. 73 da Lei 9.504/97 ao 
candidato a Vice-Governador no mínimo legal.

Desse modo, considerando a patente infringência ao disposto no §10 do art. 73 da Lei 9.504/97, a sentença fustigada deve ser reformada 
para impor a aplicação da sanção prevista no §4º do mesmo dispositivo aos responsáveis pela conduta.

Ficou assentado nesse Tribunal a observância dos parâmetros previstos no art. 118 da Resolução TSE nº 23.551/2017 para graduar o 
quantum da sanção. Vejamos:

Art. 118. Na fixação das multas de natureza não penal, o juiz eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a gravidade do 
fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.

In casu, a meu sentir a conduta não se revestiu de gravidade suficiente a justificar a aplicação da multa acima do mínimo legal, haja vista 
que restaram comprovadas apenas 5 (cinco) doações de terra/cascalho ocorridas em período bem anterior ao processo eleitoral (mês de 
abril). E ainda, conquanto a norma ostente caráter objetivo, não se identificou conotação eleitoreira na benesse, fato que não influencia na 
caracterização da conduta vedada, mas que deve ser observada na análise da proporcionalidade da aplicação da multa.

Em arremate, determino a aplicação da sanção do §4º do art. 73 da Lei 9.504/97 aos Recorridos, individualmente, no patamar mínimo legal, 
qual seja, 5 (cinco) mil UFIRs.

No tocante à sanção de cassação do registro ou do diploma, prevista no §5º do art. 73, da Lei 9.504/97, reconheço a perda do objeto, já que 
os então candidatos representados não foram eleitos.

III - Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para julgar procedente os 
pedidos veiculados na presente Representação e aplicar a sanção pecuniária aos Recorridos João Martins Ferreira, Cacílio Silva Campos e 
Manoel Coelho Gonçalves em 5.000 (cinco mil) UFIRs, individualmente, pela prática de conduta vedada, prevista no artigo 73, §10, da Lei 
9.504/97.

É como voto.

Goiânia, 06 de dezembro de 2018.

Rodrigo de Silveira

Juiz Relator

Julgado - RE nº 24969 - Sessão Ordinária em 06/12/2018. Acórdão Nº 382/2018 - Relator Juiz Rodrigo de Silveira. 

ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO 
ELEITORAL, nos termos do voto do Relator.  

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 334/2018/PRES-TRE/GO

PORTARIA Nº 334/2018/PRES-TRE/GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, inciso XLIII, do Regimento 
Interno do Tribunal, e,

Considerando o afastamento legal (compensação) da Dra. Ana Tereza Waldemar da Silva, Juíza Eleitoral da 143ª ZEGO de Alto Paraíso de 
Goiás, no período de 7 a 19.12.2018, conforme mensagem eletrônica da respectiva zona eleitoral de 30.11.2018 e Despacho do TJGO no 

PORTARIA Nº 334/2018/PRES-TRE/GO

PORTARIA Nº 334/2018/PRES-TRE/GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, inciso XLIII, do Regimento 
Interno do Tribunal, e,

Considerando o afastamento legal (compensação) da Dra. Ana Tereza Waldemar da Silva, Juíza Eleitoral da 143ª ZEGO de Alto Paraíso de 
Goiás, no período de 7 a 19.12.2018, conforme mensagem eletrônica da respectiva zona eleitoral de 30.11.2018 e Despacho do TJGO no 
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Processo nº 201808000121273, de 20.8.2018; 

Considerando a ordem de substituição automática da Tabela do Judiciário Estadual de 5.12.2018, disponível no sítio do TJGO na presente 
data, e em obediência aos arts. 4º, caput, e 9º da Resolução TRE-GO nº 183/2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar o Dr. PEDRO PIAZZALUNGA CESÁRIO PEREIRA, Juiz Eleitoral da 99ª ZEGO de Cavalcante, para substituir na jurisdição 
eleitoral da 143ª ZEGO, com sede no município de Alto Paraíso de Goiás, no período de 7 a 19.12.2018, em razão de afastamento legal do(a) 
titular.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 6 de dezembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

PORTARIA Nº 335/2018/PRES-TRE/GO

PORTARIA Nº 335/2018/PRES-TRE/GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, inciso XLIII, do Regimento 
Interno do Tribunal, e,

Considerando o afastamento legal (compensação) da Dra. Marianna de Queiroz Gomes, Juíza Eleitoral da 110ª ZEGO de Mozarlândia, no dia 
13.12.2018, conforme Despacho do TJGO no Processo nº 201810000135143, de 8.11.2018; 

Considerando a ordem de substituição automática da Tabela do Judiciário Estadual de 5.12.2018, disponível no sítio do TJGO na presente 
data, e em obediência aos arts. 4º, caput, e 9º da Resolução TRE-GO nº 183/2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar a Dra. ANA AMÉLIA INÁCIO PINHEIRO, Juíza de Direito da comarca de Aruanã, para substituir na jurisdição eleitoral da 110ª 
ZEGO, com sede no município Mozarlândia, no dia 13.12.2018, em razão de afastamento legal do(a) titular.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 6 de dezembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

PORTARIA Nº 336/2018/PRES-TRE/GO

PORTARIA Nº 336/2018/PRES-TRE/GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, inciso XLIII, do Regimento 
Interno do Tribunal, e,

Considerando o afastamento legal (compensação) da Dra. Luciana Vidal Pellegrino Kredens, Juíza Eleitoral da 131ª ZEGO de Padre Bernardo, 
nos dias 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19.12.2018, conforme informado pela zona eleitoral, em 27.11.2018 e  Despacho do TJGO no Processo 
nº 201809000127211; 

Considerando que a vara responsável pela substituição automática, encontra-se desprovida, conforme Tabela do Judiciário Estadual de 
5.12.2018, disponível no sítio do TJGO na presente data;

Considerando a Decisão proferida no PAD 5990/2018;

Considerando o disposto nos arts. 4º, §1º e 9º da Resolução TRE-GO nº 183/2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar o Dr. THIAGO CRUVINEL SANTOS, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental 
da Comarca de Planaltina, para substituir na jurisdição eleitoral da 131ª ZEGO, com sede no município de Padre Bernardo, no período de 10 
a 19.12.2018, em razão de afastamento legal do(a) titular.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Processo nº 201808000121273, de 20.8.2018; 

Considerando a ordem de substituição automática da Tabela do Judiciário Estadual de 5.12.2018, disponível no sítio do TJGO na presente 
data, e em obediência aos arts. 4º, caput, e 9º da Resolução TRE-GO nº 183/2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar o Dr. PEDRO PIAZZALUNGA CESÁRIO PEREIRA, Juiz Eleitoral da 99ª ZEGO de Cavalcante, para substituir na jurisdição 
eleitoral da 143ª ZEGO, com sede no município de Alto Paraíso de Goiás, no período de 7 a 19.12.2018, em razão de afastamento legal do(a)
titular.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 6 de dezembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente


