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Crescimento significa acréscimo 
de 2,3% do eleitorado em 
relação à eleição de 2018

Mato Grosso do Sul tem aumento de 54 mil 
novos eleitores aptos para votarem este ano

TRE-MS não acredita em debandada 
de mesários em razão da pandemia

Candidatos às eleições conhecem 
limites de gastos dia 31 de agosto
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Em 2020, Mato Grosso 
do Sul teve um aumento de 
aproximadamente 2,3% no 
eleitorado, com acréscimo de 
54.311 eleitores, totalizando o 
número de 1.932.293 pessoas 
aptas para votar. Conforme 
consulta ao TRE-MS (Tribunal 
Regional Eleitoral), em 2018, o 
eleitorado sul-mato-grossense 
era de 1.877.982 e na época 
havia tido crescimento de 3,2% 
em relação a 2014, quando o 
saldo era de 1.818.937. 

Segundo o juiz do TRE-
-MS Daniel Castro, apesar da 
pandemia, os cartórios eleito-
rais de MS estavam atendendo 
casos considerados essenciais 
por meio de contato telefônico 
e de forma on-line. “No dia 
23 de abril, em nosso Estado, 
adotamos o Título Net para 
que o eleitor tivesse acesso 
ao atendimento virtual, po-
dendo realizar as operações 
de alistamento, transferência e 
revisão onde foram atendidos 
remotamente 11.068 eleitores 
até o dia 6 de maio”, explicou.

Esses 11.068 eleitores aten-
didos via internet puderam 
realizar a transferência de 
domicílio eleitoral, regulari-
zações diversas e quitação 
para permanecer em dia com 

o título eleitoral e poder parti-
cipar das eleições 2020.

Não houve o aumento de 
seções eleitorais no Estado, 
que continua com 54 zonas 
eleitorais, mesmo com o cres-
cimento exponencial de elei-
tores. 

Do eleitorado sul-mato-
-grossense apto a votar neste 
ano, 52,245%, é do sexo fe-
minino e 47,755% do sexo 
masculino, ou seja, serão 
1.009.531 eleitoras, contra 
922.762 homens votando. Em 
relação à escolaridade, 77.379 
são analfabetos. Os que lêem 
e escrevem somam 133.750; 
eleitores com o Ensino Funda-
mental incompleto e completo 
somam 633.946; eleitores com 
Ensino Médio incompleto e 
completo são 683.483 e com 
nível superior incompleto e 
completo somam 403.734.

Irregulares
Nas estatísticas do TRE-MS 

fica demonstrado que, mesmo 
com aumento do eleitorado, 
um total de 1.269 eleitores em 
Mato Grosso do Sul está irre-
gular. A abertura de data para 
regularização do Título de 
Eleitor foi de forma on-line no 
site do TRE este ano em razão 
da pandemia. No entanto, mais 
de mil pessoas deixaram de 

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) vai lançar uma ação 
midiática em agosto para 
evitar um “sumiço” de me-
sários no Brasil em razão da 
pandemia. Ao mesmo tempo, 
o presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral de MS, desem-
bargador João Maria Lós, diz 
que orientações e distribuição 
de EPIs (Equipamentos de 
Protenção Individual) estão 
previstas. 

A possibilidade da desis-
tência de voluntários é exa-
tamente pelo medo e risco 
de contágio pelo novo coro-
navírus. Dessa forma, a folga 
de dois dias no trabalho, por 
dia de serviço como mesário, 
aparentemente não tem tanto 
peso na escolha. Apesar disso, 
o desembargador não acredita 
em debandada dos voluntários 
em Mato Grosso do Sul e diz 
que tudo será melhor avaliado 
ao iniciar o processo eleitoral. 

“Aliás, na verdade, o pro-
cesso de chamamento dos 
desafios ainda não começou. 
Quando iniciar, nós teremos 
melhores condições de avaliar 
esse processo. Eu, pessoal-
mente, acho que os mesários 
não vão deixar de colaborar 
com a Justiça Eleitoral, como 
sempre o fizeram. Até porque 
serão distribuídas EPIs, além 
de outras providências que 
serão adotadas para a pro-
teção dos mesários, eleitores, 
e, demais envolvidos com o 
processo eleitoral”, explicou 
rapidamente.

Em Mato Grosso do Sul, 
cerca de 23 mil cidadãos tra-
balham como mesários no dia 
das eleições, segundo o TRE-
-MS. O Estado possui 1.050 

Da Redação/TSE

Os candidatos a prefeito 
e vereador nas eleições de 
2020 conhecerão os valores 
que poderão ser utilizados 
em suas campanhas no dia 
31 de agosto. Esta é data final 
que a Justiça Eleitoral tem 
para dar publicidade ao limite 
de gastos estabelecidos para 
cada cargo eletivo em disputa.

Originalmente, o prazo 
previsto na Lei das Eleições 
(Lei nº 9.504/97) para essa 
divulgação era o dia 20 de 
julho. No entanto, conforme 
as novas datas do calendário 
eleitoral estabelecidas pela 
Emenda Constitucional nº 
107/2020, que determinou o 
adiamento das eleições mu-
nicipais em 42 dias, a di-
vulgação se dará no fim do 
próximo mês.

O limite de gastos abrange 
a contratação de pessoal de 
forma direta ou indireta e 
deve ser detalhado com a 
identificação integral dos 
prestadores de serviço, dos 
locais de trabalho, das horas 
trabalhadas, da especifi-
cação das atividades execu-
tadas e da justificativa do 
preço contratado.

Também entra no limite de 
gastos a confecção de mate-
rial impresso de qualquer na-
tureza; propaganda e publi-
cidade direta ou indireta por 
qualquer meio de divulgação; 
aluguel de locais para a pro-
moção de atos de campanha 
eleitoral; e despesas com 
transporte ou deslocamento 
de candidato e de pessoal a 
serviço das candidaturas.

A regra alcança ainda 

gastos com correspondên-
cias e despesas postais; ins-
talação, organização e fun-
cionamento de comitês de 
campanha; remuneração ou 
gratificação paga a quem 
preste serviço a candidatos 
e a partidos políticos; mon-
tagem e operação de carros 
de som; realização de comí-
cios ou eventos destinados 
à promoção de candidatura; 
produção de programas de 
rádio, televisão ou vídeo; 
realização de pesquisas ou 
testes pré-eleitorais; criação 
e inclusão de páginas na in-
ternet; impulsionamento de 
conteúdos; e produção de 
jingles, vinhetas e slogans 
para propaganda eleitoral.

De acordo com a norma, 
gastar recursos além dos li-
mites estabelecidos sujeita os 
responsáveis ao pagamento 
de multa no valor equiva-
lente a 100% da quantia que 
exceder o limite estabelecido. 
O infrator também pode res-
ponder por abuso do poder 
econômico, conforme pre-
visto no artigo 22 da Lei 
Complementar nº 64/1990 
(Lei de Inelegibilidades), sem 
prejuízo de outras sanções 
cabíveis.

Valores de 2016
Nas últimas eleições mu-

nicipais, em 2016, foi a pri-
meira vez que o limite de 
gastos foi definido pela Jus-
tiça Eleitoral. Na ocasião, o 
cálculo foi feito com base nos 
números declarados na pres-
tação de contas das eleições 
municipais anteriores (2012). 
De acordo com a regra, o 
limite de gasto era de 70% 

do maior gasto declarado 
para cada cargo (prefeito 
ou vereador) em 2012, con-
forme cada localidade. Para 
os municípios com até 10 mil 
eleitores, quando o cálculo 
dessa porcentagem foi menor 
que R$ 100 mil para prefeito 
e R$ 10 mil para vereador, 
estabelecram-se esses res-
pectivos valores como o li-
mite de gastos. 

O índice de atualização apli-
cado foi de 8,03905753097063%, 
que corresponde ao INPC acu-
mulado de outubro de 2015 
a junho de 2016, visto que 
esses valores fixos foram 
criados com a promulgação 
da Lei nº 13.165/2015 (Re-
forma Eleitoral 2015). Já o 
índice de atualização dos li-
mites máximos de gastos foi 
de 33,7612367688657%, que 
corresponde ao INPC acumu-
lado de outubro de 2012 a 
junho de 2016.

Para o pleito deste ano, os 
valores serão calculados con-
forme a atualização do INPC e 
terá como termo inicial o mês 
de julho de 2016 e como termo 
final o mês de junho de 2020. 

Outros prazos
Também a partir do dia 

31 de agosto, os partidos po-
líticos e os candidatos ficam 
obrigados a enviar à Jus-
tiça Eleitoral, para fins de 
divulgação na internet, os 
dados sobre recursos finan-
ceiros recebidos para finan-
ciamento de sua campanha 
eleitoral. Essa divulgação se 
dará a cada 72 horas após o 
recebimento dos recursos, 
conforme determina a legis-
lação.

realizar a transferência de do-
micílio eleitoral, regularização 
do título e quitação eleitoral. 

Dos municípios com mais 
pessoas com títulos irregu-
lares está Campo Grande com 
saldo de 336 pessoas. Em Dou-
rados, o número de irregulares 
é de 145; em Corumbá é de 37; 
Três Lagoas de 191 e em Ponta 
Porã 54 eleitores deixaram de 
regularizar o título.

Em contrapartida, a cidade 
de Paranhos teve aumento de 
101 eleitores regulares pas-
sando de 8.300 para 8.401 
eleitores aptos ao pleito. Pedro 
Gomes teve 5; Santa Rita do 
Pardo 92; Sete Quedas 13; 
Selvíria 36; Mundo Novo 2 e 
Japorã 4. 

Capital
Em Campo Grande, os par-

tidos vão disputar cada um 
dos 612.487 eleitores aptos a 
votar. Na distribuição por sexo, 
o total de 331.490 pessoas é de 
mulheres com o percentual de 
54,122%. O sexo masculino tem 
o total de 280.997 eleitores, 
com o percentual de 45,878%.

Em Campo Grande, entre os 
que irão votar pela primeira 
vez, na faixa etária entre 16 
e 17 anos, são 967 pessoas. 

Entre 18 e 24 anos são 28.366 
eleitores. Pela faixa etária 
entre 25 e 34 anos, partidos 
terão de disputar os 47.711 
votos.

Pessoas entre 35 e 44 
anos somam 44.466. Os que 
possuem entre 45 e 55 anos 
somam 40.273 eleitores. Entre 
a faixa de 56 a 69 anos são 
34.725 pessoas e com 70 anos 
ou mais são 12.149 eleitores.

Mulheres São 
maioria entre os 
eleitores do Estado com 
52%, somando mais de 
1 milhão de votos

locais de voto com 7.101 se-
ções eleitorais para atender 
o total de 1.932.293 eleitores.

O voluntário sempre re-
cebe treinamento antes da 
eleição e, neste ano, situa-
ções e dicas de saúde farão 
parte do curso como proto-
colo essencial. 

Conforme divulgado pela 
CNN, o TSE já planeja a ação 
voltada aos voluntários e 
o primeiro passo será uma 
campanha nacional na TV 
protagonizada pelo médico 
Dráuzio Varela, estimulando 
voluntários e garantindo que 
o processo será feito sob um 
rígido protocolo de proteção 
sanitária. Em outra frente, a 
corte deve fechar convênios 
com universidades, funcio-
nários públicos e, em último 
caso, até com o Exército para 
montar a rede de mesários.

“A principal preocupação 
do TSE é garantir que as 
eleições municipais sejam 
seguras para eleitores, me-
sários, servidores e quem 
mais trabalhar nos dias de 

votação”, disse ao jornal “O 
Estado de S. Paulo” o mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
presidente do tribunal.

Ele afirmou que a corte 
instituiu uma consultoria sa-
nitária, integrada pela Fio-
cruz e pelos hospitais Sírio-
-Libanês e Albert Einstein, 
para definir as providências 
e os protocolos a serem 
seguidos. “Precisamos da 
colaboração de brasileiros 
patriotas, preferencialmente 
que não sejam do grupo de 
risco do novo coronavírus, 
para ajudar a Justiça Elei-
toral a realizar o rito mais 
importante da democracia, 
que é a escolha de quem vai 
nos governar e representar”, 
afirmou o ministro.

Quem for convocado e 
não comparecer estará co-
metendo crime de respon-
sabilidade, mas, na prá-
tica, a penalidade é muito 
branda: multa de R$ 3,50. 
Isso quando é aplicada. (Com 
informações do site Terra.
com). (AC)


