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RECURSO ELEITORAL. EXCÊÇÃO DE 5U5PEIçÃ0.
INOBSERVÀNCIA DO PRAZO DE 15 DIAS PARA OPOSIÇÀO
DA EXCEçÀ0. ART. 3Os DO CpC. DECADÉNCrA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acordam os I uÍzes do Tribunal Regio
Amazonas, pon unanimidade, pelo conhecime
do recurso.

Eleitoral

improvimento

1

flanaus, 15 de

abril

de 2013.
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ASCARELLT LOPES

tlaza
e1

iona

1

Eleitonal

do

RE 361-63.20!2.6.04.0038

-

Classê

3a

RELATÓRIO

A senhora luíza Maria Lúcia Gomes de souza (relatora):
Trata-se de recunso (fls. 52-60) interposto pela COLIGAçÀo
TAPAUÁ DO IEITo CERTO contrê sentença (f]s. 38-41) do lyM
luiz Eleitoral da 38ê Zona Eleitoral, no MunicÍpio de
Tapauá, que julgou improcedente a exceção de suspeição
oposta pela Recornente en face ce ÁLVARo GRANIa pEREIRA DE
SoUZA, Promotor Eleitoral da 38! ZE.

o Recorrido alega que a exceção
deveríq ter sido suscitodo no curso do processo

Em contrarrazões,

"[...]

eLeitorol Loqo na príneíro oportunidode en que o excípiente

teve pora se nonífestor) v. g., nos requerínentos de
registro de condidaturo dq coLigoçõo en que o promotor
enitíu pqrecer ou então dentro do prozo de 75 díos contodo
do foto que ocosionou q suspeíção" (fIs, 63-71).
Há parecer da lavra do Procuradon Regional Eleitorat
pelo conhecimento e improvimento do recurso (ÍLs. 77-84).
É

o relatónio.

voTo

A Senhora JuÍza Iilaria Lúcia Gomes de Souza (relatora):
De fato, conforme jurispnudência do Tnibunal Superior
Eleitoral, a exceção de suspeição deve ser ajuizada no prazo
de quinze dias, contados do fato que a ocasionou, sob pena
de preclusão (AgR-AI 6795lI1G, reI, Min. Cezar peluso, DJ
19.9.2006)

.

saDP 67.40s/2@72

RE 361-63.2012.6.04.0038

-

Classe 30

Na hipótese dos autos, colho do parecer ministerial
que:

[... ] a exceção de suspeição, de cujâ decisão foi
interposto o pTesente Têcursor foi opostâ pela

Coligação "Tapauá do leÍto Certo", no día 70/at/20L2,
ou sejar mais dê um mês após a e]êição de 2012,

ocorrida,

como

sabido,

eÍn 07/10/2Oa2.

Sobre o tema, esta ê. Corte já assentou que ..Se a
oposição foi oposta somênte no fim do processo
eleitoral, afiguram-se inconsistentês as alegações dâ
TecoTTente. Inprovimênto
de 78/02/20A9,

056/2OO9,

tleirêlIes).
No mesmo

do Tecurso (Ac. TRE-Alv1 n.
rê1. luíza loanâ dos Santos

sentido, cito:

AGRAVO REGIIYENTAL. EXCEçÃO DE SUSPE]ÇÃo.
INOBSERVÂNCIA. PRAZO. 15 DIAS. AERT. 365 DO CPC.
DEcADÊNcIA. EXcEÇÀo EXT]NTA colÍ REsoLUçÃo Do I.4ÉRITo.
AGRAVO PRE]UDICADO.

(Ac.

TRE-A[4

Bnagã, DIE

77

n. 68a/2072, rel, ]uiz DimÍs dâ costa
,9.201-2)

Pelo exposto, voto, em harmonia com o paTecer
flinisterial, pelo conhecimento e inprovimento do recurso.
E como voto. Tnansitado em julgado, baixem os autos
juízo de origem.
Manaus, 15

abnil

luÍ

Souza

Rê1at

SADP 67.405/201,2

ao

