PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

AcóRDÁo No oe6/2013
Processo n.u 279-a3.2O1 1,.6.04.0000 Classe 42

Recurso Eleitoral
Recomenter Ministêrio Público Eleitoral

Recorido: Fernando Silvesfuim
Relâtor: Juiz VICTOR ANDRE LIUZZI GOMES

EMENTA: Recurco EleitoÍal. Contagem do Pr^zo
Decadetrclal. TeÍmo Inicial. Inaplicabilidade do artigo 184
do Códtgo de Processo Civil. Termo final, Expediente
Normal. RepÍesentâçáo Intempestiva. DecadêÍrcia Operada.
Ilnprovimento.

1. O termo iniciâ] da presente representaçáo deve se. o diâ
seguinte à diplomâçào, ainda que nesse dia não tenha
haüdo expediente normal, em razáo de dia náo útil, de
recesso forense ou fedado, sendo inaplicáveis âs
disposiÇóes do ârtigo 184 do Código Processo Civil, por ser

prazo decadenciâ1.

2.

Levando se em consideraÇào que o termo Íinal ocorreu em

dia de expediente normal, sem qualquer fato que fizesse
incidt os termos do artigo 184 do CPC, ê incontestável â
intempestividade da representaÇáo,
âÍIdo se â
decâdê cia.

3.
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Decide o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por
unânimidade, pelo impÍovlmento do recurso, nos termos do voto do relator, que
integra a decisáo e de acordo com a ementa acimâ.
Sa.la das Sessões do
tr,tat

aus.

,4

Y

Tdbunal Regional Eleitoral do Amazonas, em

de maÍco de 2013.

Desembai'ga

GUEDES MOURA

J]ui.z

âl FlleiÍôrâl
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RELATÓRIO
Trata se de recurso {fls. 52-61) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra sentenÇâ lÍls. 47-49) proferida pelo Juizo d.a 2". Zona ElerÍoÍa1,
nesta Capital, que julgou extinta, com resoluçào de mérito, em face da decadência,

a representâçáo por

excesso de doaçáo

nâ carnpanhâ eleitoral proposta contrâ

Fe.nando Silvestim.
Nào houve contrarrazões,

O d. Procurador Regional Elcitoral, em pâÍecer escÍito acostado às fls.

70/86, opinou pelo conhecimeÍrto e pÍovimento do Íecurso, no sentido de que
sejâ .eformada a decisáo recorrida.

É o breve relatôrlo,
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VOTO

O JUIZ VICTOR ANDRT, LTUZZT GOMES: Senhol Presidentc. o recursr,r

é tempestivo e malejado por quem tem interesse e legitimidade, por isso

dele

conheÇo.

A questào trazi.d.a paÍa anáise destâ egrégia Corte Eleitoral cinge se à

forma de contâgem do prazo paÍa a propositura de RepresentaÇào poÍ excesso de
doâÇào em câmpanha eleitoral.

Pretende o Recorrente, que seja aplicado analogaÍnente o artigo 184,
do Código de Processo Ciúl, de modo que a contagem do prazo decadencial somente
comece a fluir no primeúo dia

útil seguinte

à diplomaÇão.

Assim. necessáÍio analisâÍ os fundaÍnentos recursâis

à luz

da

judsprudência pátriâ.
Inexisündo, â pdncípio, prazo legâl para a interposiçào da ação, em
interpretaçáo sistemática da Lei Eleitoral, h-xou-o o Tribunal Superior Eleitoral,
observando o pincípio dâ segurança jurídica. Para tânto, utilizou como pal:ámetro
o ârtigo 32 da Lei

n' 9.504/ 1997, que fi-,<a o prazo

de até cento e oitenta dias após a

diplomaçáo, para que os candidatos conserl'em a documentaÇào concernente as
suas contas {Resp. n"- 36.552/SP. Rel. paÍa o acórdáo: Ministro MaÍcelo Ribeiro).

Extrapolado este prazo, deve ser reconhecida a intempestividade da
representaÇào. Veja se a ementa da decisáo:
RECI,IRSO ESPECLAL. DOAÇÃO

DE CAMPANHA

LIMITE LEGAL, REPRESENTAÇÃO, AJLILZA
DLAS, ART.

32 DA LEI N" 9.504/97

RECURSO DESPROVÍDO.
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O ptazo para a propositufd) contra os doadores'

das

acíma dos
rcpresefttaÇaes l)]lncL.Ldas em doações de campanLúl
de 180 dids' período em que deuem os

timites legais

é

e pdrtidas conseruar a documentaçAo conceríLente
às súas con'as, a teor do q'Le dispõe o art' 32 dd Lei no'
cdnd.idotos

9.504/ 97

- (Jma uez

n.Lo

obseruad'o o prazo cle djuizamento rekrído' é de

do rcp'esenloÇàa
"c recorheeet o r'emfP-t1Üidodc
Recurso desProuido

Noutro gtro, nos autos do Proc

n'

3423663 922009'6

040000'

o

MinistÍoArnaldoVersianimanifestouSe!em05.04.2011,nosentidodeSeI
decadencial

o pÍazo paÍa a propositura da representaçáo por excesso de doaÇão'

conforme trecho da decisáo monocráticà, in Derbis:

Destd Íeitd" consíderdfldo d

^doçdo

do prozo de 7AO did.s'

drt, 32 dd Lei ^". 9.504/97, Pdta d
preüísto tto
pr"opositutd de Represefltdções cuio obieto seJd suposto
trdtat'
excesso de doaçdo à cdt :qrd;Í.ho. eleitoral' entendo
se de prdzo de ndturez@ deca,dencidl'"

Dâ mesma formâ. assim decidiu a Ministra Cármem Lúcia' nos autos
recurso especial
de âçào cautelar que objetivâva emprestar efeito suspensivo ao
interposto:

n". 13689 - Pdlmas/TO
Dedsío Monocrdticct de 02/ 06/2010

AC

-

AÇão CíTutelar

h)blic@Çdo:

DJE

Didrío

06/ A6/ 2010, PAgina 13/ 15.
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3. IÍesse exame preambular,

Lnslumbra

se

fundamentos
surtcientes para emprestar o ekito suspensiuo preten.dído pelo

autor.

O Plenárto do Tribufid.l SuPerioí Eleitord.l, no iulgd.n@nto
do Reclrrso Dspecid.l n. 36.552, decidtu por mdiorid de
votos, que o Pt'cao d.ecadencid.l pdrd dJulzdr
representa,çAo nos cdsos de d.odçôes o,cir7.., do liníte tegdl

é d.e 18O dtds apôs d

diplor7.o,çd'o

do ca.ndtddto (lliío

inexistente no oiginaL).

1. PeLo exposto, defiro a medida liminar para suspender os
ekitos da decisdo prokida no Acôrddo n 14O/TRETO dté o
julgomerlo du terurso espe, ial por es'e Tnbunal SupPior'
Em seguida, no própdo Recurso Especial, assim decidiu:
REsp.

n'. 189440

RECORRENTE: PEREIRA TUR]SMO LTDA
RECORRIDOT MI,VISTÉRIO PÚBLICO DLEITORAL

RELATOPA: MINISTRA CÁRMEN LÚCLA ANTUNES ROCHA

[..]

6. Nd espécle, na esteiftt dd oílentq,çao Í7nn@da Pelo
Tríbundl Superior Eleitordl. holat,c. cons'arn.,.çAo d.a

a representaçao, proPostd clpenols em
2OOg, reÍerette d dod{,ões supostotmente Íeltds n@
decd.dê,r.cl.,, pois

cdmÍtdflha eleltordl de 2006, ultra.Pdssou o Prdzo de 78O
(ceaÍo e oitent@) dlds, contd"d.os d@ diplomd,çao dos
eleitos". (Neqitos não incluídos na oigínaL).
7- Pelo exposto, dou proüimento ao recurso especidl (art 36, §
7", do Regimento Interno do Tibunal Supeiar .EleitoralL para
lc1t4guir, con rcsalu\uu de fiéFlo. o
no5 tenl1a. da 04- 2ao, n,. N. do C
Decisao proÍeida em 17 de oufu
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Note-se que os Ministros reconheceaaln! em suas decisões, ter

Tribuna.l Supe or Eleitoral firmado orientaçáo no sentido de ser decâdencial
prazo par:a a proposituaa de representaÇão por excesso de doâçào.

Assim,

o termo inicial da presente

representaÇão deve

ser o dia

seguinte à diplomaçáo, aindâ que nesse dia não tenha ha\-ido expediente normal,

em razáo de dia náo úú1, de recesso forense ou fedâdo, sendo inaplicáveis as
disposiçóes do aÍtigo 184 do Código Processo Ci!'ilr, por ser prazo decadencial.
Caso nào seja esse o entendimento, estaríamos admitindo que o prazo
só pudesse ter início rlo primeiro dia

útil scguinte,

como requer o Ministério Público

Eieitorâ.l, erigindo os dias em que náo há expediente normal em causâs impeditivâs
do início do p.azo decadencial, o que é vedado pela regra geral disposta no aÍt. 207
do Código Civilr.

Por essa razào, entendo que nâo assiste aazào ao recorrente ao
pretender que o inicio da contagem do prazo decadencial seja no primeiro diâ útil
seguinte ao da diplomâção.
Com efeito, a presente representaÇào Ioi ajuizâda no dia 16 de junho
de 2011, como se obsen-a do protocolo eletrônico de fl. 02.

ÂÍ.

18,1. Saho disposiçâo cm conlrário. comprtar-se-ào os prazos. cxcluindo o diâ do começo
incluindo o do vencimcn(o. (Redaçào dada pcla Lci n" 5.925. de 1".10.1971)

e

§ lo ConsideÍa sc pronogâdo o prazo atc o primeiro dia ú1il se o vencimento cair em feriado ou cm
e,)1 que: (Redação dada pclâ Lei n" 5.925- de 1".10.1973.)

dia

I - íôr determinâdo o fechamcnto do lóruIn:

ll

- o e\pedicntc forense for encerrado antcs dâ hora Dormal.

§ 2' Os prazos somente começam a correr a panir do prirneiro dia útil após a i
(Rcdâçào dâda pela Lei n" 5.925. dc 1".10.1973)

§ 2() Os prazos somenfc comcÇâm á correr do prinrciro diâ irlii
pará!Íafo único). (Rcdâção dâdâ pela Lei D" 8.079. d!' 13.9.1990)
I
Aí. 207. Salvo disposição legal em cortrário, não se apÍican à dec
suspendern ou interrompcm a pÍcscrição,
SADP 't6 205/2011
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Tendo em vista que

a

diplomaÇào dos eleitos ocolreú

no

dia

17.12.2010. o prazo de 180 (cento e oitenta) diâs exauiu-se no diâ 15.06.2011.
Dessa forma, levaldo-se em consideraçáo que o termo final ocorreu

em dia de expediente normâ.l, sem qualquer fato que fizesse incidfu os termos do
artigo 184 do CPC, é incontestável a intempestiüdâde da representação, operandose a decadência.

Ante todo o exposto, voto, em dissonância do patecer ministerial, pclo

impÍovlmênto do recuÍso. É como voto.
Trânsitâ.io emJ

gado, encaÍninhem se os âutos para

ollgem para arqulv
maÍço

Jtllz
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