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Recurso Eleitoral
Recorrente: Ministéio Público Eleitorâ]
Recorrido: JCW COMERCIAL LTDA.
Advogado: DI, MARCO AURÉLIO DE LIMA CHOY
ReIatoT: Juiz VICTOR ANDRÉ LIUZZI GOMES

EMENTÂ| Recurso Eleitotal. Contagem do PÍazo Decadenclal.

Termo IÍlclâI. IÍapltcabiltdade do artlgo 184 do Côdigo de

Procêsso Civil. TeÍúo Fi[al. Expêdleíte NoÍmal.
RêpÍêsentação Interrpêstiva. Decadência OpeÍadâ.
IúpÍovimento.

1. O termo iniciâl da presente representaçáo deve ser o dia
seguinte à diplomaçào, ainda que nesse dia nào tenha haúdo

expediente normal, em razáo

de dia náo útil, de

recesso

forense ou feiâdo, sendo inâpLicáveis âs disposiçóes do artigo
184 do Código Processo CiúI, por ser prâzo decâdencial.

2.

lÉvando-se em consideraçáo que o termo finâl ocoreu em dia
de expediente normal, sem qualquer

que fizesse incidir os

termos do âÍtigo 184 do/CPC, é incontestável
intempestividade da repre

3.

â

ão, operarrdo-se a decadência.

Recurso improvido.
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Decide o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por
unanimidâde, pelo improvimento do recurso, nos ternos do voto do relâtor, que
integra â decisào e de acordo com â ementa acima.

Sala das Sessões do Tribunal Regional El
Malraus, C6 de março de 2013.

DesembaÍgador
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RELATónro
Trata se de Íecuiso (fls. 81-89) interyosto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAI contra sentença (fls. 73 76) do MM. Juiz da 7". Zona Eleitoral, nesta
Capital, que julgou extinta, com resoluÇáo de mérito, em fâce da decadência, a
representaçáo

por

excesso

de doaçáo na campalha eieitoral proposta pelo

ora

Recorrente em fâce de JCW COMERCIÂL LTDA
A Recorrida apresentou contraÍrâzóes de fls. 94/ 115-

O d. Procurador Regional Eleitoral, em pâfecer escdto âcostado às fls.
121-128, opinou pelo conhecimerto e impÍovimento do recurso, no sentido de que
sejâ mantida a decisão pdmária.
É o breve Íeletório.
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voTo
A questào trazida para análise desta egÍégia Corte Eleitoral cinge-se à
forma de contagem do prazo para a propositura de Representâçào por excesso de
doaçáo em campaÍrha eleitoral.

Pretende o Recorrente, que seja aplicado anâlogamente o altigo 184, do
Código de Processo Civil, de modo que a contagem do prazo decadenciâl somente
comece a fluir no pdmeiro dia

útil seguinte à diplomaçáo.

Assim, necessáÍio alalisat os fundamentos recursais à luz da
judsprudência pátria.

Inexistindo, a pdncipio, prazo 1ega1 para a interposiçào da ação, em
interpretaçáo sistemática da lÉi Eleitoral, fl-xou-o o Tribunal Superior Eleitoral,
observando o pdncípio da segurança julídica. Pâra tanto, utilizou como parãrnetro o
artigo 32 da Let n" 9.50411997, que h-xa o prazo de âté cento e oitenta dias após a
diplomaçào, pâÍa que os candidatos conservem â documentaçáo concernente as suas
contas (Resp. n'. 36.552/SP. Rel. para o acórdào: Ministro Marcelo Ribeiro)'

Extrapolâdo este prazo, deve ser reconhecida

a intempestiúdade da

representaçáo- Veja-se a ementa da decisáo:
RECURSO ESPECIÁ', DOAÇAO

DE CAMPANHA ACIMA DO LIMITE

LEGAL, REPRESENÍAÇÃO. AJU]ZANTENTO. PRAZO, 180 DIAS, ART' 32

N' 9,504/97, ]NTEMPESTNIDADE, RECURSO -DESPROYI'O,
O prozo p,7ra a propositura, contra os doddores' das representaçoes
nha acima dos Íimifes Lesaís é de 184
Íundadas en doações de
DA LEI

días, peiodo etn que
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doa)nentaçtio concernente As suas contas, a teor do que dispõe o aft- 32
da Leí no. 9-504/ 97.

Lha

üez não obseruada o prazo de aJuízamento tekndo,

reconhecer

ct

é

de

intempestiuidade da representação.

- Rec,,7so desproüído.

NoutÍo giro, nos autos do Proc. n'. 3423663 92.2OO9 6.04.000O, o
Ministro Arnâ.ldo Versiali maiifestou se. em 05.04-2011, no sentido de ser
decadencial o prazo paÍa â propositura da representaçáo por excesso de doaçào,
confoÍme trecho da decisào monocráti,ca, in uerbis:

Íelta, corlsiiletattd.o d. @doçAo do prdzo de 78O dlíIs, pre!ísto
drt- 32 da Lel n". 9.504/97, pdt@ d Proposíturd de
Reptese tações cwjo objeto seja suposto excesso de doa.ção à
cdmpanhd eleitoral, entetudo tratar-se ile prdzo de ndturezd
Destd.

decddeftcldL"
Da mesma forma. assim decidiu a Ministra Cá.mem Lúcia, nos autos de
âçào cautelar que objetivava empÍestal efeito suspeflsivo ao recurso especial
interposto:

AC

Açao CauteLar n". 13689 PaLmas/TO

02/a6/2010
DJE - harío da Justiça Eletrôníco, Data 06/ 06/

Decisão Monocratica de
PubllcaÇao:

20 1O, Página

13/ 15.

pieambular, uíslumbra'se fundamentos suficientes para
emprestar o ekito suspensiro pretendida
O Ptendrlo do TríblIft(I.t S,fPertor
Julgamento do
de üotos, que o
36.552,
Recurso Especidl

3-

Nesse exame

^.
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prazo decddeflciat pdid ajuízar rePrese^td.çAo nos cttsos
d.odções dclrnd do ltmite legat é de 18O díds dpós

@

de

díPlomdçao do

cdndídato. bnío inenstente no onginal).
4. Pelo exposto, defro a medida limitar para suspender os ekitos da
decis1o prcÍenda no Acórdãa

n. 140/

TRE-TO até o juLgametúo do recurso

P.pP.iol par ?stP Tnbunal Süpenor.

Em seguida, no próp.io Recurso Especial, assim decidiu:
REsp. n". 189444
RECORRENIET PEREIRÁ TURISMO LTDA

RECORR,DO] M/N/S?ÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATORA: MINISIRA CÁRMEN LIJCLA ANTUNES ROCHA

6. Nd espécíe, nd esteird dd orlentdçao frrmdda pelo Trtbtndt
s,úper'lot Eteitotdl, houte consundçao dd dec@dência, pols d
representaçAo, proposta apends em 2OO9, reÍerette d dodções
supostdrnente Íettds nd cd.mpanha eleítorat de 2006' uttr@passou
o

prdzo de

18O (cento e oiterltd.)

dids, contddos dd diplomdção dos

eleitos". (Negntos náo incluídos no oiginTl).
7. Pelo exposta, dou prouimento ao recursa especíaÍ (at1. 36,

§ 7', do

Regimento lntemo do TibunaL Supenor EleítoraLl para extínguir, com
resolução de ménto, a presette representação, nos tennos do arl. 269,
ínc-

N, do Código de

de 201

Processo Ciuil.

-

Decisao proíenda em 17 de ouhlbro

1.

Note-se que os Ministros reconheceram, em suas decisões, ter o Taibunâl

Superior Eleitoral flrmado orientaçào no sentido de ser decadencial o pÍazo paÍa a
propositura de representaçáo por excesso de doaçào.
Assim, o termo inicial da presente represent
diplomaçáo, aiÍIda que nesse diâ nào tenhâ havido expe
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útil.

náo

de recesso forense ou fedado, sendo inaplicá\'eis as disposiçóes do aÍtigo 18'+

do Código Processo Ciülr, por ser prazo decadencial
Câso náo seja esse o entendimento, estaÍíamos âdmitindo que o prâzo só

pudesse ter inicio no pdmeiro diâ útil seguinte, como requer o Ministéio Rlblico
Eleitoral, erigindo os dias em que nào há expediente normal em causas impeditivas do
inicio do prazo decadencial, o que é vedâdo pela regra geral disposta no art 2O7 do
Código Civil2.
Por essa razào, entendo que não assiste lazáo ao tecorrente ao pretender
que o início da contagem do prazo decadencial sejâ no pdmeiro dia útil seguinte âo da
diplomaçáo.
Com efeito, a presente Íepresentaçáo foi ajuizada no dia 16 de junho de

2011. como se observâ do protocolo eletrônico de fl. 02.

Àr!. 184. Salvc disposiÇãc em contirário, ccmpunai' se ão os prazosf
excluinCo c dia do comêÇo -â incluind. o Cc ven.imento i-'ie'iaÇãc oâ'la
pela Lei r" 5.925, de 1'-10.1913)
sê '
S 1c Ccnsidera-se prorrcgadc c prazc até o pi'imeiro dia r-rrlr
pela
Lei
(Redecão
dada
que:
em
.lla
ou
em
vencimento cãir em feriado
t" 5.925, de 1" .10. i 911)
I

for determinado o fechamento do fórum;

o expediente forense foir encerirado antes da hora ncrmãl '
S 2' Os prazos somente começam a correr a pai.tir: do primeiro dta útil
após a intimaÇâo (ert. 240) . lRecLaÇão dada peLe Lei n' 5.925,
II

1'.10.19131

ccÍrer dc Pr.ill1eir:o dia úr-il aPôs a
S 2o os pi.azcs sonente
intimaÇãc 1art. 240 e parágrafc único) . (RedaÇáo dada Pela Le1 n"
8.0i9, de 13.9.1990)
t Art. 201. Salvo disposiÇão legel er, contrári
ãc se aplicêm
inlerir.rLpem
u
que
impedem,
normas
decadência as
pi.escríção.
Proõsso

n

'
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Tendo em vista que â diplomaçáo dos eleitos ocorreu no dia 17. 12.2010, o
prazo de 180 {cento e oitentâ) dias exauriu-se no diâ 15.06.2011.
Dessa forma, levaldo-se em consideraçào que o termo hnal ocorreu em

dia de expediente normal, sem qualquer fato que Íizesse incidfu os termos do artigo 184

do

CPC,

ê

incontestável

a

intempestividade

da

representaçáo, operando-se a

decadência.

Ante todo o exposto, voto, em haÍmonia com o paiecer ministerial, pelo

impÍoümento do recurso. É como voto.
Tralsitado
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