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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

ACORDAO N° 103/2013

Processo n.° 301-44.2011.6.04.0000 - Classe 42
Recurso Eleitoral
Recorrente: Ministerio PUblico Eleitoral
Recorrido: William Leicine Joao Sobrinho
Advogada . Maria Auxiliadora dos Santos Benigno
Relator: Juiz VICTOR ANDRE LIUZZI GOMES

EMENTA: Recurso Eleitoral. Contagem do Prazo
Decadencial. Termo Initial. Inaplicabilidade do artigo 184
do Codigo de Processo Civil. Termo Final. Expediente
Normal. Representacao Intempestiva. Decadencia Operada.
Improvimento.
1. 0 termo inicial da presente representacao deve ser o dia
seguinte

a

diplornagao, ainda que nesse dia nao tenha

havido expediente normal, em razao de dia nao

de

recesso fore n se ou feriado, sendo inaplicaveis as
disposieoes do artigo 184 do Codigo Processo Civil, por ser
prazo decadencial.
2. Levando-se em consideracao que o termo final ocorreu em
dia de expediente normal, sem qualqucr fato que fizesse
incidir os termos do artigo 184 do CPC, e incontestavel a
intempestividade da representacao, operando-se a
decadencia.
3. Recurso improvido.
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Decide o Egregio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por
unanimidade, pelo improvimento do recurso, nos termos do voto do relator, que
integra a decisdo e de acordo corn a ementa acima.
Sala das SessOes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ern
Manaus,

de margo de 2013.

0 GUEDES MOURA

Desemb.

6AA

/19

nal Eleitoral
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RELATORIO

Trata-se de recurso (fls. 89/97) interposto pelo MINISTERIO PUBLIC()
ELEITORAL contra sentenga (11s. 83/86) proferida pelo Juizo da 2'. Zona Eleitoral,
nesta Capital, que julgou extinta, corn resolugao de merit°, em face da decadencia,
a representagdo por excesso de cloaca° em campanha eleitoral contra William
Leicine Joao Sobrinho.
ContrarrazOes apresentadas as fls. 104/111.
0 d. Procurador Regional Eleitoral, em parecer escrito acostado as fls.
125/141, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que
seja reformada a decisao recorrida.

E

o breve relatorio.
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VOTO

0 JUIZ VICTOR ANDRE LIUZZI GOMES: Senhor Presidente, o recurso
e tempestixo e manejado por quern tern interesse e legitimidade, por isso dele
conheco.

A questa() trazida para analise desta egregia Corte Eleitoral cinge-se
forma de contagem do prazo para a propositura de Representagdo por excesso de
doacao em campanha eleitoral.
Pretende o Recorrente, que seja aplicado analogamente a artigo 184,
do Cadigo de Processo Civil, de modo que a contagem do prazo decadencial somente
comece a fluir no primeiro dia util seguinte a diplomagdo.
Assim, necessario analisar os fundamentos recursais a luz da
jurisprudencia patria.
Inexistindo, a principio, prazo legal para a interposicao da agdo, em
interpretacao sistematica da Lei Eleitoral, fixou-o o Tribunal Superior Eleitoral,
observando o principio da seguranca juridica. Para tanto, utilizou como parametro
o artigo 32 da Lei n° 9.504/1997, que fixa o prazo de ate cento e oitenta dial apes a
diplomacao, para que os candidatos conservem a documentagao concernente as
suas contas (Resp. n°. 36.552/SP. Rel. para o acOrdao• Ministro Marcelo Ribeiro)

.

Extrapotado este prazo, dew ser reconhecida a intempestividade da
representacao. Veja-se a ementa da decisdo
RECURSO ESPECIAL. DOACAO DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. REPRESENTA(TAO. AJUIZAMENTO. PRAZO. 180
DIAS. ART. 32 DA LEI N' 9.504/97. INTEM•STIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
- 0 prozo para a propositura, to
representacOes fundadas em doacOe
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limites legais e de 180 dias, period° em que devem os
candidatos e partidos conservar a documentacao concernente
ds suas contas, a teor do que dispOe o art. 32 da Lei no.

9.504/ 97
- Uma vez neio observado o prazo de ajuizamento referido, 6 de
se reconhecer a intempestividade da representacao.
- Recurso desprovido.

Noutro giro, nos autos do Proc. n". 3423663-92.2009.6.04.0000, o
Ministro Arnaldo Versiani manifestou-se, em 05.04.2011, no sentido de ser
decadencial o prazo para a propositura da representaedo por excesso de cloaca°,
conforme trecho da decisao monocratica, in verbis:

7I
Desta feita, considerando a adoceto do prazo de 180 dias,
previsto no art. 32 da Lei n°. 9.504/97, para a
propositura de Representacoes cujo objeto seja suposto
excesso de (Macao a campanha eleitoral, entendo tratarse de prazo de natureza decadencial."

Da mesma forma, assim decidiu a Ministra Carmem Lucia nos autos
de acao cautelar que objetivava emprestar efeito suspensivo ao recurso especial
interposto:

AC - Acao Cautelar n°. 13689 - Palmas/TO
Deciseto Monocratica de 02/ 06/ 2010
Publicacdo: DIE - Dian° da Justica Eletronico, Data
06/06/2010, Pagina 13/15.

3. Nesse exame preambular, visiumb a
suficientes para emprestar o efeito suspe
autor.
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0 Plenetrio do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento
do Recurso Especial n. 36.552, decidiu por maioria de
votos, que o prazo decadencial para ajuizar
representacezo nos casos de doacoes acima do limite legal
e de 180 dias apes a diplomaceto do candidato. (grifo
inexistente no original).
4. Pelo exposto, defiro a medida liminar para suspender os
efeitos da decisdo proferida no Acorddo n. 140/ TRE-TO ate o
julgamento do recurso especial por este Tribunal Superior.
Em seguida, no prOprio Recurso Especial, assim decidiu:
REsp. n°. 189440
RECORRENTE: PEREIRA TURISMO LTDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
RELATORA: MINISTRA CARMEN LUCIA ANTUNES ROCHA

I.-4
6. Na especie, na esteira da orientaceio firmada pelt,
Tribunal Superior Eleitoral, houve consumaveto da
decadencia, pois a representaveto, proposta apenas em
2009, referente a doacoes supostamente feitas

na

campanha eleitoral de 2006, ultrapassou o prazo de 180
(cento e oitenta) diets, contados da diplomactio dos
efeitos". (Negritos nao incluidos no original).
7. Pelo exposto, dou prouimento ao recurso especial (art. 36, §
7', do Regimento Interne do Tribunal Superior Eleitoral), para
extinguir, corn resoluedo de mErito, a presente representacdo,
nos termos do art. 269, inc. IV, do C6digo de Processo Civil. Decisdo proferida em 17 de outubro de 2011

.

Note-se que os Ministros reconheceram, em suas deciseies, ter o
Tribunal Superior Eleitoral firmado orientaeno no sentido d
prazo para a propositura de representacao por excesso de do
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Assim, o termo inicial da presente representacao deve ser o dia
seguinte a diplomagdo, ainda que nesse dia nao tenha havido expediente normal,
em razao de dia nao Mil, de recesso forense ou feriado, sendo inaplicaveis as
disposiebes do artigo 184 do COdigo Processo Civil', por ser prazo decadencial.
Caso nao seja esse o entendimento, estariamos admitindo que o prazo
s6 pudesse ter inicio no primeiro dia util seguinte, como requer o Ministerio PUblico
Eleitoral, erigindo os dias em que nao ha expediente normal em causal impeditivas
do inicio do prazo decadencial, o que e vedado pela regra geral disposta no art. 207
do C6digo Civil'.
Por essa razdo, entendo que nao assiste razdo ao recorrente ao
pretender que o inicio da contagem do prazo decadencial seja no primeiro dia util
seguinte ao da diplomaeao.
Corn efeito, a presente representaedo foi ajuizada no dia 16 de junho
de 2011, como se observa do protocolo eletrenico de fl. 02.
Tendo em vista que a diplomaeao dos eleitos ocorreu no dia
17.12.2010, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias exauriu-se no dia 15 06 2011.

Art. 184. Salvo disposicao em cowl-Arlo. computar-serao os prazos, exeluindo o dia do emnceo c
incluindo o do vencimcnto. (Redacdo dada pela I d n' 5.925, de 1 0.10.1973)
§ lo Considera-se prorrogado o prazo ate o primeiro dia Util sc o vencimento cair em feriado ou em
dia em que: (Redacao dada pela Lei if 5.925, de I".10.1973)
I - for determinado o fechamento do forum;
II - o expediente forense for encerrado antes da hora normal.
§ 2° Os prazos somente comecam a correr a partir do primeiro dia aril apes a intimayao (art 240).
(Redayao dada pela Lei II' 5.925, de 1 0 .10.1973)
§ 2o Os prazos somente eomecam a correr do primeiro dia aril apes a Intl
paragrafo anie0). (Redrierio dada pela Lei n" 8.079, de 13.9.1990)
Art. 207. Salvo disposicao legal em contrario. nao se aplicam decadencia ass
suspendem ou interrompem
in
a preseriego.
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Dessa forma, levando-se em considerando que o termo final ocorrcu
em dia de expediente normal, sena qualquer fato que fizesse incidir os termos do
artigo 184 do CPC,

e ineontestavel a intempestividade da representacao, operando-

se a decadencia.
Ante todo o exposto, voto, em dissonencia do parecer ministerial, pelo
improvimento do recurso. E como voto.

Transitado

julgado, encaminhem-se os autos para a zona de

origem para arquivamento
M

de mares de 2013.

Juiz CT
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