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RECURSO CRIMINAL. MESÁRIO. AUSÊNCIA. 
ATIPICIDADE MATERIAL. INFRAÇÃO 
ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 
O não comparecimento de mesário no dia da 
votação não configura o crime estabelecido no art. 
344 do CE, pois prevista punição administrativa no 
art. 124 do referido diploma. Precedente do TSE. 

Vistos, e t c , 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catar ina, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe 
provimento para absolver o acusado, por atipicidade material da conduta na esfera 
penal , nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante da decisão. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral. 

Florianópolis, 14 de abril de 2014. 

Juiz IVORL FFER 
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Conforme relato do parecer de fls. 142/144, 

Trata-se de recurso interposto por Bruno Medeiros Constante em face da 
sentença proferida pelo Juízo da 33 a Zona Eleitoral/Tubarão que, nos autos 
da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a denúncia formulada pelo 
Ministério Público Eleitoral e condenou o recorrente ao cumprimento de 15 
dias de detenção (art. 284 do Código Eleitoral) , em regime aberto, por 
infração ao art. 344 do aludido diploma legal, a qual foi substituída por uma 
restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor de 01 (um) 
salário mínimo vigente à época dos fatos. 

Irresignado, o recorrente sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento 
que o não-comparecimento à seção eleitoral para desempenhar as funções 
de mesário é um ilícito administrativo que deve ser punido neste âmbito, 
citando jurisprudência do TSE, pelo que pugnou pelo provimento do recurso 
para afastar a sanção penal. 

Em contrarrazões, o representante do Ministério Publico eleitoral rechaça os 
argumentos levantados na peça recursal, sustentando a tipicidade da conduta 
e pugnando pelo desprovimento do recurso. 

Apresentadas contrarrazões (fls. 137/139), os autos foram remetidos a 
este Tr ibunal , tendo a Procuradoria Regional Eleitoral opinado pelo conhecimento e 
provimento do recurso (fls. 142/144). 

O SENHOR JUIZ IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER (Relator): 

1 . Em 02/10/2012 foi efetuada tentativa de int imação pessoal acerca da 
sentença, mas o réu não foi encontrado em sua residência (fl. 131). O recurso foi 
protocolado em 26/10/2012 (fl. 133). Destarte, o recurso é tempest ivo, e preenche os 
demais requisitos de admissibi l idade, razão pela qual voto pelo seu conhecimento. 

2. Prescrição 

Os fatos imputados ao acusado ocorreram em outubro de 2010 (fl. 02), 
quando já estava em vigor a Lei n. 12.234/2010, que alterou o art. 109 do Código 
Penal . 

R E L A T Ó R I O 

É o relatório. 

V O T O 

"2 
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Desse modo, considerando-se a pena máxima abstratamente 
cominada ao delito (detenção de até dois meses), o prazo prescricional a ser 
considerado é de três anos (Código Penal, art. 109, VI). 

Considerando-se que, nos termos do art. 117, I e IV, do Código Penal, 
o prazo prescricional foi interrompido pelo recebimento da denúncia em 27/10/2011 
(fl. 40), e pela publ icação da sentença condenatória em 21/08/2012 (fl. 124), não 
fluiu o prazo prescricional. 

O recurso da defesa é baseado na alegação de atipicidade da conduta, 
ao argumento de que se trata de mero ilícito administrativo. 

A respeito da obrigatoriedade de comparecimento ao serviço eleitoral, 
o e. TSE já decidiu no sentido da atipicidade, na esfera penal, da conduta de 
c idadão convocado para exercer a função de mesário, mas que não comparece no 
dia das eleições: 

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CRIME 
PREVISTO NO ART. 344 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO 
COMPARECIMENTO DO MESÁRIO CONVOCADO. MODALIDADE 
ESPECIAL DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PREVISÃO DE SANÇÃO 
ADMINISTRATIVA. ART. 124 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE 
RESSALVA DE CUMULAÇÃO COM SANÇÃO PENAL. ORDEM 
CONCEDIDA. 

1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, nos casos em que a 
decisão condenatória transitou em julgado, a excepcionalidade de manejo do 
habeas corpus, quando se busca o exame de nulidade ou de questão de 
direito, que independe da análise do conjunto fático-probatório. Precedentes. 

2. O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o 
crime estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no 
art. 124 do referido diploma, o qual não contém ressalva quanto à 
possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal. 

3. Ordem concedida. 

(Habeas Corpus n. 638, Acórdão de 28/04/2009, Relator(a) Min. MARCELO 
HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça 
Eletrônico, Data 21/05/2009, Página 19). 

No mesmo norte, os seguintes precedentes do TRE/RS: 

3. Tipicidade 
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Recurso criminal. Alegada incursão nas sanções do artigo 344 do Código 
Eleitoral (recusa ou abandono, sem justa causa, do serviço eleitoral). Decisão 
que julgou improcedente a denúncia. 

Não se configura o crime do artigo 344 do Código Eleitoral, uma vez prevista 
sanção administrativa no artigo 124 do mesmo diploma, sem ressalva da 
incidência da norma de natureza penal. 

Provimento negado. 

(RECURSO CRIMINAL n. 132008, Acórdão de 27/01/2009, Relator(a) DRA. 
LÚCIA LIEBLING KOPITTKE, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça 
Eletrônico do TRE-RS, Tomo 014, Data 03/02/2009, Página 1). 

Recurso. Mesário faltoso. Rejeição de denúncia, por ausência de justa causa, 
no juízo originário. Não comparecimento de mesário convocado para os 
trabalhos eleitorais, no pleito de 2010. Impossibilidade do pretendido 
enquadramento dos fatos descritos no delito tipificado no art. 344 do Código 
Eleitoral. 

A incidência de sanção imposta em norma administrativa específica para a 
conduta impugnada afasta a possível aplicação de regra genérica prevista na 
esfera penal. Inexistência de ressalva expressa quanto à possibilidade de se 
cumularem ambas as reprimendas. 

Provimento negado. 

(Recurso Criminal n. 5402, Acórdão de 27/09/2011, Relator(a) DR. 
HAMILTON LANGARO DIPP, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça 
Eletrônico do TRE-RS, Tomo 169, Data 30/09/2011, Página 02). 

A respeito do tema, penso que a Justiça Eleitoral deve, 
preferencialmente, contar com os serviços de cidadãos voluntários previamente 
cadastrados, o que contribui para a melhor qual idade do atendimento à população, 
ao invés da imposição de tal obrigatoriedade. 

Caso o número de pessoas cadastradas para a prestação do serviço 
eleitoral seja insuficiente, deve o cidadão convocado apresentar-se para prestar o 
serviço eleitoral, ou justif icar a impossibi l idade de comparecimento. 

E, nos termos da jurisprudência do e. TSE, o descumpr imento da 
convocação deve ser objeto de penalização na esfera administrat iva, não se 
just i f icando a intervenção do Direito Penal. 
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Por f im, transcrevo a seguir os argumentos expendidos no parecer 
ministerial de fls. 142/144, da lavra do Procurador Regional Eleitoral Substi tuto 
Marcelo da Mota, que acresço às razões de decidir: 

No mérito, o provimento é medida que se impõe, porquanto pacificado na 
jurispudência do TSE que a conduta de quem deixa de comparecer para 
compor mesa receptora de votos, desatendendo convocação da Justiça 
Eleitoral, não configura o crime previsto no artigo 344 do Código Eleitoral 
(RHC 21/SP. Rei. Min. Eduardo Ribeiro. DJU 11.12.1998)- princípio penal da 
insignificância. 

Assim, em que pese os judiciosos argumentos lançados pelo diligente 
representante do Ministério Público Eleitoral, compartilho do entendimento 
que a conduta do mesário faltoso deve ser apuada mediante o devido 
procedimento administrativo, na forma do art. 124 do Código Eleitoral. 

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes de Tribunais 
Regionais Eleitorais, verbis: 

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL - ELEIÇÕES 2006 - SEGUNDO TURNO -
MESÁRIO FALTOSO - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA (CÓDIGO 
ELEITORAL, ART. 124) - CAPITULAÇÃO COMO CRIME ELEITORAL (CÓDIGO 
ELEITORAL, ART. 344) - CUMULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL - DIREITO PENAL - SUBSIDIARIEDADE - INTERVENÇÃO 
MÍNIMA. 

A aplicação ao mesário faltoso de sanção administrativa de multa, prevista no art. 
124 do Código Eleitoral, inviabiliza a cumulação com a sanção penal tipificada no 
art. 344 do mesmo diploma legal, por reconhecimento da aplicação subsidiária do 
Direito Penal apenas aos casos em que os outros ramos do Direito mostrem-se 
inócuos para coibir as condutas ilícitas, bem ainda, porque não há ressalva no 
primeiro dispositivo legal quanto à possibilidade de tal cumulatividade. 
Precedentes 

Recurso. Mesário faltoso. Rejeição de denúncia, por ausência de justa causa, no 
juízo originário. Não comparecimento de mesário convocado para os trabalhos 
eleitorais, no pleito de 2010. 

Impossibilidade do pretendido enquadramento dos fatos descritos no delito 
tipificado no art. 344 do Código Eleitoral. 

A incidência de sanção imposta em norma administrativa específica para a 
conduta impugnada afasta a possível aplicação de regra genérica prevista na 
esfera penal. Inexistência de ressalva expressa quanto à possibilidade de se 
cumularem ambas as reprimendas. 

EMENTA. 

EMENTA: 
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ANTE O EXPOSTO, a Procuradoria Regional Eleitoral, por seu agente signatário, 
manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a sanção 
penal imputada ao recorrente. 

Ass im, deve ser afastada a condenação. 

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe 
provimento para absolver o acusado, por atipicidade material da conduta na esfera 
penal . 

É como voto. 
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EXTRATO DE ATA 

RECURSO CRIMINAL N° 262-87.2011.6.24.0033 - RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CRIME 
ELEITORAL - ART. 344 DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL 
RELATOR: JUIZ IVORf LUIS DA SILVA SCHEFFER 

RECORRENTE(S): BRUNO MEDEIROS CONSTANTE 
ADVOGADO(S): SILVANAZARDO FRANCISCO 
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Decisão: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, a ele dar provimento para 
absolver o acusado, por atipicidade material da conduta na esfera penal, nos termos do voto 
do Relator. Foi assinado o Acórdão n. 29199. Presentes os Juízes Sérgio Roberto Baasch 
Luz, Antonio do Rêgo Monteiro Rocha, Luiz Henrique Martins Portelinha, Ivorí Luis da Silva 
Scheffer, Carlos Vicente da Rosa Góes e Hélio do Valle Pereira. 

SESSÃO DE 14.04.2014. 


