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R.H. 

Processo nº 233/07. 

COBRANÇA DE MULTA DOS MESÁRIOS FALTOSOS NA 
ELEIÇÃO DE 2006 – 1º TURNO 

Mesários: ALINE SANTOS GOLDMAN, ANA RITA SENA DE 
MESQUITA, ANTÔNIA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA, 

ARTHUR DOS SANTOS BONFIM, CARMERINO DE JESUS 
PINHEIRO, CLEVISSON DOS SANTOS LIMA, DANIEL GOMES 

SOARES BRIOSHI, FÁBIO SANTOS SOUZA, JOSÉ RONALDO DE 
OLIVEIRA COSTA, JURACY TRINDADE, MARIA TÂNIA 

SANTOS ANDRADE, MARINEZ NUNES NOGUEIRA, MOEMA 
MARCAL NOBRE, PAULO DOS SANTOS SOARES, RAQUEL 

MARIA DE MELO, RAQUEL NEVES SANTOS, ROSEANE SERRA 
FIGUEREDO, SIMONE MESSIAS REIS e WILIA MENDONÇA 

DANTAS. 

 

MM. Juiz Eleitoral, 

Trata-se de procedimento relativo à cobrança de multa dos mesários faltosos acima relacionados no 
primeiro turno das eleições de 2006, no município de Una. 

Vieram os presentes autos para a manifestação do Ministério Público Eleitoral. 

Vale transcrever o artigo 124 do Código Eleitoral, que trata da hipótese: 

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em 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% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário 
mínimo vigente na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no 
requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. 

§ 1º. Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a 
multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367. 

§ 2º. Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 
(quinze) dias. 

§ 3º. As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar 
de funcionar por culpa dos faltosos. 
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§ 4º. Será também aplicada em dobro observado o disposto nos parágrafos 1 e 2, a pena ao 
membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa 
apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência. 

Pelo que se observa do caso sub judice, todas as mesas receptoras funcionaram, normalmente, 
no pleito em análise, não sendo o caso, portanto, segundo se entende, de aplicação do § 3º do artigo 
124 do C.E, o que poderia levar ao pagamento em dobro da multa de que se cuida.  

 Igualmente, não consta dos autos qualquer informação de algum dos mesários faltosos ser 
funcionário público - § 2º do mesmo dispositivo legal.  

Não há, ainda, qualquer elemento constante dos autos que aponte para a hipótese do § 4º do 
mesmo art. 124, nada se sabendo acerca de eventual abandono dos trabalhos, no decurso da votação, 
sem justa causa apresentada ao juiz até três dias após a ocorrência. 

 Observa-se, outrossim, inexistir informação, até o momento, de que aos mesários faltosos 
relacionados ab initio teriam sido citados, para a eventual apresentação de defesa ou justificativa, o que 
se revela, segundo se entende essencial, como cautela, haja visto o teor dos seguintes julgados: 

DIREITO ELEITORAL – RECURSO – MESÁRIO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA – 
ARQUIVAMENTO DO FEITO – DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – 
Recurso eleitoral interposto pelo ministério público, objetivando a reforma da r. decisão de 
primeiro grau, que declarou justificada a ausência da mesária aos trabalhos eleitorais no dia 
27/10/2002, determinando, assim, o arquivamento do feito. – Reconhecida a correção do 
decisum de primeiro grau, uma vez que a mesária convocada logrou comprovar a 
existência de motivo capaz de justificar a sua impossibilidade de comparecer ao pleito 
eleitoral. – Não configurada a hipótese de sanção prevista no artigo 124 do Código 
Eleitoral ". (TRERJ – RE 2292 – Volta Redonda – Rel. Juiz Paulo Cesar Morais Espírito 
Santo – DOERJ 19.12.2003 – p. 02)JCEL.124  

MESÁRIO – MULTA – ART. 124, § 4º. DO CÓDIGO ELEITORAL – Aplicação apenas 
com base na ata da presidente da seção, sem o necessário processo administrativo e a 
possibilidade imprescindível de oferecimento de defesa. Nulidade. Anularam o processo a 
partir da sentença, inclusive, para determinar a citação do recorrente. (TRESP – REC 
18676 – Guarulhos – Rel. Juiz Fernando Antonio Maia da Cunha – DOESP 06.11.2003). 

Ante o exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, 
pela Promotora de Justiça ao final assinada, pela citação dos mesários faltosos antes relacionados, 
para a eventual apresentação de defesas, a serem analisadas, posteriormente, inclusive por essa 
instituição, se assim entender Vossa Excelência. 

Canavieiras(BA), 22 de Novembro de 2007. 
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LEILA ADRIANA VIEIRA SEIJO DE FIGUEIREDO 

Promotora de Justiça 


