
Notícias Eleitorais 
 
 
MESÁRIO FALTOSO - Prova de que foi intimado pessoalmente - Há que ser feita pela acusação - O 
réu não pode provar fato negativo.  

  

MESÁRIO FALTOSO Não comparecimento por falta de intimação pessoal Contra-fé assinada por 
terceira pessoa - Invalidado, para o efeito de provar aquela intimação.  

  

ACÓRDÃO N.º 29.112  

Processo n.º 756, da Capital  

Classe Segunda.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal, da 4.ª Zona, Capital, em que é 
requerente Eduardo da Rocha Diniz:  

Tendo sido condenado a pagar a multa de mil cruzeiros, como incurso no art. 175, n.º 13, do Código 
Eleitoral, Eduardo da Rocha Diniz pede a revisão do processo, fundado no que dispõe o art. 621, n.º 
I, do Código do Processo Penal, sustentando que a condenação afronta a evidência dos autos.  

Não lhe foi favorável o parecer da douta Procuradoria Regional, como se vê a fls. 12.  

Entretanto, o recurso merece provimento, pois, a decisão condenatória assentou na equívoca 
apreciação de um elemento de convicção.  

Com efeito, o peticionário foi nomeado para servir como presidente da 50.ª seção do Tatuapé, na 
4.ª zona eleitoral, na eleição de 14 de outubro de 1951 e deixou de comparecer e assumir as 
funções decorrentes do cargo.  

Condenado em 1.º  instância, apelou, sustentando que ignorava a nomeação, resultando daí sua 
falta ao serviço eleitoral, absolutamente involuntária. Para justificar o alegado, pediu ao Juiz do 
processo que determinasse ao escrivão eleitoral que fizesse a juntada da certidão de sua intimação 
para a prestação do aludido serviço.  

Esse pedido foi atendido, mas, a forma ambígua em que fora vazada a petição e a circunstância de a 
certidão ter sido junta logo após as razões do réu, deram a impressão que o documento estava em 
poder dele mesmo e não em cartório.  

Daí a confirmação da condenação por este Egrégio Tribunal, que, sem dúvida, considerou o fato de 
a aludida certidão ter sido produzida pelo réu, o que fora objeto de ponderação da parte da 
Procuradoria Regional.  

O acórdão foi embargado, dada a existência de votos vencidos, focalizando, então, o condenado o 
equivoco em que laborara o Tribunal; mas, atendendo ao âmbito restrito do recurso, no julgamento 
dos embargos não se cogitou senão da classificação da infração, pois que somente a esse respeito 
surgira divergência entre os Juizes.  



No presente recurso de revisão, é possível o reexame da matéria, e, fazendo-a, consideram que a 
decisão condenatória não deve prevalecer.  

Não há dúvida que, de acordo com a jurisprudência consolidada, a convocação dos mesários deve 
ser feita por meio de intimação pessoal, de tal sorte que saibam eles, inequivocamente, da 
obrigação de comparecer a prestar os serviços decorrentes das funções. É evidente que a prova 
dessa intimação há que ser feita pela acusação, pois que o réu não pode provar um fato negativo.  

Na espécie, a prova de intimação assentou na certidão de fls. 31, por via da qual um oficial de 
justiça afirmou que intimara o peticionário de sua nomeação, cientificando-o mais que deveria 
comparecer em cartório, no prazo de 48 horas. Entretanto, ao pé dessa certidão encontra-se a 
assinatura de pessoa inteiramente estranha, Romulo Róssi, sem qualquer explicação para o fato, 
pois, o natural seria que o intimado apuzesse sua assinatura e não terceira pessoa alheia ao caso.  

Como é corrente tomarem os oficiais de justiça a assinatura das pessoas a quem entregam as 
notificações para comparecimento, a conclusão, que se impõe, é o reconhecimento da procedência 
da afirmação, várias vezes reiterada pelo peticionário: não foi ele quem recebeu a intimação.  

Aceitando estar provada essa circunstância só porque isso vinha afirmado na certidão já 
mencionada, em verdade, a decisão condenatória assentou seus fundamentos em fato não 
provado. Decorre daí a procedência do pedido de revisão, pelo que,  

Acordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, pelo voto de desempate do 
Presidente, deferir o pedido para absolver o peticionário.  

São Paulo, 4 de janeiro de 1954 - ALMEIDA FERRARI, Presidente - TOMAZ CARVALHAL, Relator - 
SABINO JÚNIOR, Revisor.  


