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Após o recolhimento da multa, expeça-se FASE 078.

Sem o recolhimento, proceda-se a execução, nos termos do Parte II, Título VI, Capítulo II, Seção II, item 36.2, das normas correcionais acima 
mencionadas.

P.R.I.C.

São Sebastião, 09 de agosto de 2019.

                ANDRÉ QUINTELA ALVES RODRIGUES

       JUIZ ELEITORAL

Juízo da 132ª Zona Eleitoral - SÃO SEBASTIÃO - SÃO PAULO

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA Nº 72-20.2018.6.26.0132 - Classe 103

PROCEDÊNCIA: SÃO SEBASTIÃO-SP

PROTOCOLO: 167.409/2018

JUIZ(A): JUIZ ELEITORAL ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES

ASSUNTO:  DIREITO ELEITORAL   Eleições  Eleições 2° Turno - MESARIO FALTOSO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

INTERESSADO (A) (S): JULIANA NUNES BARBOSA

Vistos.

Trata-se de processo administrativo instaurado contra JULIANA NUNES BARBOSA, já devidamente qualificado nos autos, referente à 
composição de mesa receptora de votos, ante a sua ausência na função eleitoral de 1º MESÁRIO de mesa receptora de votos, da seção 212, 
no 1º turno das Eleições Gerais de 2018, ocorrido em 07/10/2018, como também no 2º turno, ocorrido em 28/10/2018, conforme 
informação de fls.02.

Comprovante de contrafé, cópia da ata da mesa receptora, lista de presença (fls. 03/04).

Tentativa de citação da mesária por carta (fls. 12) e citação pessoal quedaram-se infrutífera fls. 15.

Em 18/07/2019 decorreu o prazo de fixação do edital nº 19/2019, conforme certidão de fls. 18.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral  MPE opinou pela aplicação das penalidades previstas em lei (fls.20/21).

É o relatório. Decido.

Consoante previsto no artigo 365 do Código Eleitoral, o serviço eleitoral é obrigatório e prefere a qualquer outro, porquanto o interesse 
manifestamente público sobrepõe-se ao interesse meramente pessoal.

Destarte, como se vê, a possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, a qual deve ser 
apresentada no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da do pleito eleitoral, o que não ocorreu.

Nos termos do artigo 124 do Código Eleitoral (Lei n. º 4.737/65), o mesário faltoso que não comparecer no local, dia e hora determinados 
para a realização da eleição, sem justa causa apresentada até 30 dias contados do dia da votação, incorrerá em multa.

Em que pese o parecer da douta promotora eleitoral, nos termos das Normas da Corregedoria Eleitoral/SP, Parte II, Título VI, Capítulo II, 
Seção II, item 29, as multas sentenciadas deverão ser de R$ 17,57, no mínimo e R$ 35,14, no máximo, calculados pelo valor da UFIR de 
janeiro de 1997, vedada a aplicação de qualquer outro índice.

Ante o exposto, tendo em vista a nossa Portaria nº 06/2018, que dá as providências referentes às ausências aos trabalhos eleitorais, 
ARBITRO à mesária faltosa a multa de R$ 35,00(trinta e cinco reais) para cada ausência injustificada, totalizando R$ 70,00 (setenta reais), a 
ser recolhida no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado.

Após o recolhimento da multa, expeça-se FASE 078.

Sem o recolhimento, proceda-se a execução, nos termos do Parte II, Título VI, Capítulo II, Seção II, item 36.2, das normas correcionais acima 
mencionadas.

P.R.I.C.

São Sebastião, 09 de agosto de 2019.

                ANDRÉ QUINTELA ALVES RODRIGUES

               JUIZ ELEITORAL

Juízo da 132ª Zona Eleitoral - SÃO SEBASTIÃO - SÃO PAULO


