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PORTARIA Nº. 001/2021 - TEM/GOB-MG 
 

 

O Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais, federado 

ao Grande Oriente do Brasil, no uso de suas atribuições legais, resolve expedir as 
seguintes orientações/recomendações para a eleição a ser realizada para os cargos 
de Administração da Loja, Orador/Membro do Ministério Público, na primeira 

quinzena do mês de maio de 2021, ou excepcionalmente na segunda quinzena do 
mês de maio de 2021, para as Lojas que se reúnem mensalmente após a primeira 

quinzena, visando não acumular os trabalhos de homologação dos processos 
eleitorais pelo TEM-GOB/MG, como também, de não atrasar as Posses e Instalações 
conforme preceitua o art. 20 § 1º da Constituição do Grande Oriente do Brasil 

(CGOB). 
 

O Presidente, em exercício, do EGRÉGIO TRIBUNAL ELEITORAL DO GOB-MG, 

no uso das atribuições regimentais e legais descritas no parágrafo único do art. 1º 

do Código Eleitoral Maçônico (CEM, Lei 153, de 08/09/2015), c/c o art. 117 e seus 

incisos, da Constituição do Grande Oriente do Brasil (CGOB), e em consonância à 

delegação de competência conferida pelo Colegiado desta Corte, destinada à 

elaboração e aprovação das Normas Reguladoras para a referida Eleição,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. - Marcar para a primeira quinzena do mês de maio do ano de 2021, ou 

excepcionalmente na segunda quinzena do mês de maio exclusivamente para as 

Lojas que se reúnem mensalmente após a primeira quinzena, o período de eleição 

para os cargos de Administração de Loja e Orador/Membro do Ministério Público 

para o biênio 2021/2023 ou para o anuênio 2021/2022 das Lojas jurisdicionadas ao 

Grande Oriente do Brasil - MG, federado ao Grande Oriente do Brasil, sendo o dia e 

hora da Sessão Eleitoral, o de costume da Loja. 

 

Art. 2°. - Conforme preceitua o art. 22 do CEM (Lei 153, de 08/09/2015) que diz: 

“Na hora marcada o Venerável declarará aberta a Sessão Eleitoral, sem formalidade 

ritualística”..., ou seja, abrindo e fechando a mesma com um golpe de malhete, 

conforme consta no modelo da Ata de Sessão de Oficina Eleitoral disponibilizado 

(anexos IV, IV-A).  

 

Art. 3°. - Recomendar a leitura atenta aos dispositivos do Código Eleitoral 
Maçônico, Lei 153, de 08/09/2015, especialmente no que se refere à qualificação 

dos eleitores e sua impugnação; a inscrição dos candidatos e a sua impugnação; 
realização do Ato eleitoral e a sua impugnação; a proclamação do resultado pela 

Loja ou pelo Tribunal Eleitoral; o voto em separado. 
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Art. 4°. - Recomendar a leitura atenta de todas as orientações e informações que 

se seguem: 
 

4.1- A data de Sessão Eleitoral deverá ser efetivada (marcada) com 15 dias 
de antecedência, ou seja, o Edital deverá ser afixado aproximadamente 

entre os dias 16 e 30/04/2021, devendo o edital de convocação constar data e 
hora da sessão eleitoral, sendo a de costume da Loja, ser acompanhado da relação 
dos eleitores-votantes (Mestre Maçons) que tiverem a condição de eleitor ou vierem 

a reunir condições de eleitor-votante até a última sessão do mês anterior ao da 
eleição (abril de 2021), sendo elaborada pelo Chanceler e Tesoureiro e afixado na 

sala dos passos perdidos. 
 
4.2- Para concorrer ao cargo de Venerável Mestre atentar para o disposto no 

art.123 da Constituição do Grande Oriente do Brasil (CGOB), item IV - “É 
inelegível o Mestre Maçom: a) que não tenha exercido atividade maçônica 

ininterrupta no Grande Oriente do Brasil, como Mestre Maçom, nos últimos 
três anos pelo menos, contados da data limite para a candidatura e que não 
esteja em pleno gozo de seus direitos maçônicos; e b) que não tenha, no mínimo, 

nos últimos dois anos anteriores à eleição, cinquenta por cento de frequência 
(50%) como membro efetivo da Loja de pretende presidir, ressalvada a 

hipótese de Loja recém-criada, cuja frequência será apurada a partir do dia em que 
iniciar suas atividades”. 
 

4.3- Quanto à formação da Oficina Eleitoral, conforme orientações, atentar que: 
“Só poderá formar a Oficina Eleitoral, para qualquer eleição, a Loja que, na 

data da Sessão, estiver quite com o Grande Oriente do Brasil e com o 
Grande Oriente Estadual, a que estiver jurisdicionada, sendo nulas as 
eleições realizadas por Lojas em débito”. 

 
4.4- Para validade da eleição é exigível o comparecimento à Sessão Eleitoral 

apenas dos Mestres Maçons (sete no mínimo) eleitores-votantes 
habilitados e considerar-se-á eleito o candidato que obtiver o maior número de 
votos válidos apurados. 

 

Art. 5°. - O Expediente Eleitoral de devolução ao Tribunal Eleitoral 
Maçônico do GOB-MG/ GOB, no caso de inexistência de anormalidades das 

eleições, compreenderá tão somente de UMA VIA/CÓPIA AUTENTICADA 
(pelo Venerável, Orador e Secretário, autenticação esta constante no fim 

das atas) das ATAS (Anexos IV, IV-A); UMA VIA/CÓPIA do EDITAL (Anexo 
I), da cópia da FOLHA DE PRESENÇA A SESSÃO ELEITORAL (Anexo V), da 
RELAÇÃO DE ELEITORES (Anexo III), da FICHA CADASTRAL (Anexo VI), da 

LISTA DE VOTANTES (Anexo VII), da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO 
GOB-MG e do QUADRO DE OBREIROS OFICIAL DO GOB, no prazo legal de até 

03 (três) dias úteis. 
 

Art. 6°. - Recomendar a observação atenta das seguintes orientações: 
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6.1- Edital de Convocação - (Anexo I) 

6.1.1- O Edital de Convocação, marcando a data para as eleições aos cargos de 
Administração da Loja (Venerável (Presidente), 1º Vigilante (1º Vice Presidente), 2º 

Vigilante (2º Vice Presidente), Secretário, Tesoureiro, Chanceler, (ou conforme o 
Rito), e Orador/Membro do Ministério Público deverá ser afixado na Sala dos Passos 

Perdidos com antecedência mínima de 15(quinze) dias. O dia e hora da realização 
da Sessão Eleitoral será os de costume da Loja. 
 

6.2 - Relação Provisória de Eleitores - (Anexo II) 
6.2.1 - A Relação Provisória de eleitores-votantes será elaborada pelo Chanceler, 

preferencialmente no início do mês de abril de 2021, devendo nela conter: 
a) os nomes de todos os Mestres Maçons do Quadro da Loja; 
b) o número provável de sessões a serem realizadas pela Loja, no período de 

1º/05/2019 a 30/04/2021 (data da expedição do Edital de Convocação); 
c) o número de sessões frequentadas por cada Obreiro até a data da sua feitura. 

d) o número de sessões necessárias para que o Obreiro possa adquirir a 
qualificação de eleitor-votante; 
e) a situação do Mestre Maçom dispensado de frequência (art. 9º. §1º do Código 

Eleitoral Maçônico, Lei 153, de 08/09/2015); 
f) data do ingresso ou exaltação, quando ocorridos nos últimos doze meses; 

g) anotações do Tesoureiro com referência ao cumprimento das obrigações 
pecuniárias. 
OBS: Esta Relação deverá ser anexada ao Edital de Convocação. 

 
6.3 - A Relação de Eleitores - (Anexo - III) 

6.3.1 - A Relação Definitiva de eleitores-votantes deverá ser lida, na última sessão 
do mês de abril/ 2021, devendo nela constar, em ordem alfabética, os nomes dos 
Mestres Maçons;  

a) que estejam quites com as obrigações pecuniárias devidas à Loja, ao GOB-MG e 
ao GOB. A regularização perante a tesouraria da Oficina, para fins de admissão 

como eleitor-votante, poderá ser feita até a última sessão ordinária do mês de 
abril/2021 a ser realizada pela Loja; 
b) excepcionalmente não haverá cálculo de frequência para ser eleitor, 

podendo votar todos os Mestres Maçons filiados à Loja, à exceção dos 
inadimplentes (conforme CIRCULAR CONJUNTA GMG, SAFL, STFM E MPFM 

nº 001, de 11 de janeiro de 2021, publicada no Boletim Oficial Extra do 
GOB, de 13 de janeiro de 2021); 

c) que estão dispensados de frequência, nos termos do art. 9º. § 1º do Código 
Eleitoral Maçônico, Lei 153, de 08/09/2015. Tal fato deverá constar a título de 
observação a ser lançada nessa lista, anotando-se a situação do Obreiro; 

d) os que ingressaram na Loja há menos de um ano terão a frequência apurada a 
partir do seu ingresso (por Filiação ou Regularização), desde que este, seja 

superior a seis meses. 
e) os Obreiros que são do Quadro da Loja e foram Colados no Grau de Mestre 
(exaltados) há menos de um ano e que preencham, cumulativamente, os requisitos 

das alíneas “a” e “b”.  
f) o número do CIM (Carteira de Identificação Maçônica) do Eleitor-votante; 
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g) o número de sessões realizadas pela Loja, no período de 01/05/2020 a 

30/04/2021; 
h) o número de sessões frequentadas pelo Obreiro, no período acima mencionado; 

i) a data do ingresso na Loja na hipótese da alínea “d”; 
j) a data da Colação no Grau de Mestre (exaltação) na hipótese da alínea “e”;  

k) anotações do Tesoureiro com referência ao cumprimento das obrigações 
pecuniárias de cada Eleitor-votante, de per si. 
 

6.3.1.1 - Salientamos as Lojas que os Mestres Maçons eleitores-votantes 
candidatos ou não, deverão satisfazer a todas as condições contidas nos 

itens 6.3, 6.3.1 a), b), c), d) e e) destas instruções.  
 
6.3.1.2 - As Lojas não tem autonomia para efeito de Eleições, abonarem 

frequência de Irmãos.  
 

6.3.1.3 - Dispõe o art. 10 CEM, Lei 153, de 08/09/2015: “A isenção de frequência 
nos termos do inciso XIV do art. 26 da Constituição do Grande Oriente do Brasil 
(CGOB) não permite votar e ser votado”. 

 
6.3.1.4 - O Maçom que pertencer a mais de uma Loja (como filiado ao Quadro de 

Obreiros) participará das respectivas eleições, em cada uma delas, podendo votar e 
ser votado, respeitadas as condições dispostas na legislação. 
 

6.3.1.5 - Dispõe o art. 20 do Código Eleitoral Maçônico, Lei 153, de 08/09/2015:  
...”será necessária a presença mínima de sete eleitores do seu Quadro, 

previamente habilitados, não podendo ingressar na Loja (Oficina Eleitoral) 
nenhum Maçom que não seja eleitor-votante, mesmo pertencendo ao Quadro”. 
 

6.4- Folha de Presença - (Anexo - V) 
6.4.1 - A Folha de Presença conterá os nomes de todos os Mestres Maçons 

eleitores-votantes presentes ao ato eleitoral, devendo o Chanceler, durante o 
ato eleitoral e na hora devida colher, na mencionada folha, as assinaturas dos 
eleitores-votantes presentes, na ordem de chamada. 

 
6.5- Ata: Administração de Loja (Anexo - IV) 

6.5.1 - A Ata da eleição deverá ser assinada por todos os Mestres Maçons 
eleitores-votantes presentes, em caso de cópia xerográfica da original 

devidamente assinada por todos os presentes, deverá conter a autenticação do 
Venerável (Presidente), Orador e Secretário (constante no fim da ata). 
 

6- Ata: Orador ou Membro do Ministério Público (Anexo - IV-A) 
6.1 - A Ata da eleição deverá ser assinada por todos os Mestres Maçons 

eleitores-votantes presentes, em caso de cópia xerográfica da original 
devidamente assinada por todos os presentes, deverá conter a autenticação do 
Venerável (Presidente), Orador e Secretário (constante no fim da ata). 

 
6.7- Ficha Cadastral - (Anexo - VI) 
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6.7.1 - A Ficha Cadastral deverá conter todos os dados completos da Loja, da nova 

Diretoria Eleita e dos Deputados Federal e Estadual, devendo obrigatoriamente 
ser preenchida e encaminhada juntamente com o expediente eleitoral ao 

Tribunal Eleitoral. 
 

6.8- Lista de Votantes - (Anexo - VII) 
6.8.1 - A Lista de Votantes conterá os nomes de todos os Mestres Maçons 
eleitores-votantes com direito a voto, devendo o Chanceler, durante o ato 

eleitoral e na hora devida colher, na mencionada folha, as assinaturas dos 
eleitores-votantes presentes, na ordem de chamada. 

 
6.9- Impugnações. 
6.9.1 - No caso de haver impugnações, as suas razões, devidamente assinadas pelo 

seu autor deverão ser encaminhadas ao TEM/GOB-MG, através da Loja, com as 
assinaturas do Venerável e Orador, bem como os envelopes e cédulas eleitorais 

devidamente rubricadas pela mesa diretora dos trabalhos, conforme preceituam os 
art. 28 e 29 do CEM, Lei 153, de 08/09/2015. 
 

6.10- Remessa. 
6.10.1 - Dentro de três dias úteis ao da realização das eleições, o Venerável 

(Presidente), deverá remeter ao Tribunal Eleitoral do Grande Oriente do Brasil 
- Minas Gerais nos seguintes endereços eletrônicos: tribunais@gobmg.org.br 
ou julio.costa@gobmg.org.br, uma via/cópia autenticada das Atas (anexos: IV, IV-

A); uma via/cópia do Edital (anexo I), da Folha de Presença (anexo V), Relação de 
Votantes (anexo III), do Quadro de Obreiros Oficial do GOB, da Certidão Negativa 

de Débito do GOB-MG, da Ficha Cadastral (anexo - VI), da Lista de Votantes (anexo 
VII). 
 

6.10.2 - Remeter como Expediente Eleitoral ao TEM/GOB-MG, por meio 
eletrônico uma cópia autenticada pelo Venerável, Orador e Secretário das Atas 

e uma cópia dos demais anexos relacionados no item 6.10.1, DEVENDO OS 
ORIGINAIS FICAREM NA LOJA. 
 

6.10.3 - Essa remessa dentro do Prazo Legal deverá ser feita, ÚNICA E 

EXCLUSIVAMENTE, por meio eletrônico através dos seguintes e-mails: 

tribunais@gobmg.org.br ou julio.costa@gobmg.org.br.  

 

Art. 7º - Em virtude da edição da Lei 148/14, de 09/12/2014, publicada no Boletim 
GOB nº 23, de 15/12/2014, que veio a alterar a porcentagem mínima de presença 

para que Maçom Emérito ou Remido possa votar e ser votado, dando nova redação 
ao § 2º do art. 48 do RGF, lembramos que, o Maçom Emérito ou Remido só poderá 

votar e ser votado caso atinja 30% (trinta por cento) de frequência em Loja do 
Grande Oriente do Brasil, nos últimos 24 meses. 
  

Art. 8º - As Atas (Anexos IV, IV-A) e os Impressos constantes dos Anexos I, II, III, 

V, VI, VII e o modelo de cédula, anexos a esta Portaria, foram concebidos para 

mailto:tribunais@gobmg.org.br
mailto:julio.costa@gobmg.org.br
mailto:tribunais@gobmg.org.br
mailto:julio.costa@gobmg.org.br
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serem utilizados diretamente pela Loja, a seu critério e sem precisar reproduzir, 

bastando preencher, de punho (com letra legível), os campos reservados para 

identificação, além de constar as assinaturas necessárias, sem prejuízo da 

competente lavratura no livro próprio. No caso de impugnação ao Ato Eleitoral, a 

mesma deverá ser registrada na Ata. 

 

§ 1°. - Necessitando de mais espaço para identificação e assinatura dos Votantes, a 

Loja informatizada poderá acrescentá-lo e, as demais, valerem-se de folhas 

adicionais. 

 

§ 2°. - Será recusada a Ata que não estiver de acordo com os Anexos IV, IV-A ou 

contiver rasuras. 

 

Art. 9º - Havendo erros materiais sanáveis no expediente eleitoral poderá o 

mesmo ser baixado em Diligencia pelo Juiz Relator para reparo. 

 

Art. 10 - Aplicam-se, ao Pleito Eleitoral de maio de 2021 e aos casos omissos nesta 

Portaria, todas as demais disposições do Código Eleitoral Maçônico, Lei 153, de 

08/09/2015, da Constituição do Grande Oriente do Brasil (CGOB) e da Constituição 

do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais, além do Regulamento Geral da 

Federação, no que couber. 

 

Art. 11 - A Secretaria do Egrégio Tribunal Eleitoral do GOB-MG enviará cópia desta 

Portaria e de seus anexos, por via eletrônica (e-mail) e, se necessário por via 

postal, para os seguintes destinatários: 

I.   Todas as Lojas da Jurisdição; 

II. Grande Procurador do GOB-MG; 

IV. Grande Secretaria de Finanças do GOB-MG. 

 

§ 1°. - Tão logo recebam esta Portaria, as Lojas destinatárias fixarão cópia da 

mesma na Sala dos Passos Perdidos, bem como darão a mais ampla divulgação do 

seu conteúdo, pelos meios ao seu alcance, a todos os Mestres Maçons do seu 

Quadro de Obreiros. 

 

§ 2°. - As Lojas e demais destinatários que não receberem esta Portaria e seus 

anexos, pelas vias estabelecidas nesta portaria, poderão comunicar-se com o 

Egrégio Tribunal Eleitoral, pela via mais rápida abaixo indicada, para fins de 

providências saneadoras: 

- Fone: (31) 3343-3920. 

- e-mail: tribunais@gobmg.org.br ou julio.costa@gobmg.org.br  

 

mailto:tribunais@gobmg.org.br
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§ 3°. - A Secretaria do Egrégio Tribunal Eleitoral do GOB-MG fica autorizada a 

antecipar o envio desta Portaria e seus anexos, quando possível, por via especial 

(correio eletrônico), ou por entrega direta aos interessados. 

 

Art. 12 - Dado à relevância e amplitude da matéria objeto desta Portaria, a sua 

Publicidade ao Povo Maçônico, inclusive dos anexos, deverá ocorrer pelos seguintes 

meios: 

. Publicação no sítio oficial do Grande Oriente do Brasil-MG (www.gobmg.org.br), 

para acesso e obtenção de cópias pelos destinatários; 

. Envio para o endereço eletrônico, (e-mail) cadastrado no GOB-MG, das Lojas; 

. Publicação no próximo Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil- Minas Gerais. 

 

Art. 13 - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Belo Horizonte - MG, 12 de fevereiro de 2021. 

 
ALFEDO BIAGINI 

Juiz Vice-Presidente 

 

CARLOS LEONARDO F. G. FILHO 

Juiz 

CIRILO MARTINS PONTES 

Juiz 

HÉLIO MÁRCIO LOPES 

Juiz 

JOSÉ GERALDO VELOSO 

Juiz 

JOSÉ MOISÉS DE ALMEIDA 

Juiz 

JOSÉ XAVIER DE P. FEREIRA DA SILVA 

Juiz 

PAULO RICARDO B. MACIEL 

Juiz 
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