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Recurso Eleitoral
Recorrente: Ministédo Público Eleitoral
Recorrido:

E \4

PREENDIMENTOS DA AMAZONTA LTDA.

RelatoI: Juiz VICTOR ANDRÉ LIUZZI GOMES

EMENTA: Recurso EleitoÍal. CoitageÉ do Prazo Decadencial.

Termo Inicial. Inaplicabilidade do artigo 184 do códtgo de
PÍocesso Civil. Termo tr'inal. ExpedieÍte Normâl.

Decâdência

Represeütaçâo Intempêstlva.

operada.

Improvimento.

1. O termo inicial da presente representação deve ser o diâ
seguinte à diplomaÇáo, ánda que nesse dia nào tenha har-ido

expediente normal, em razào

de dia nào útil, de

recesso

forense ou feriado, sendo inaplicáveis âs disposiÇóes do a.tigo
184 do Código Processo Ciül, por ser prazo decadencial.

2.

Levando se em consideraçào que o teÍmo flnal ocorreu em dia
de expediente normal, sem qualquer fato que fizesse incidiÍ os

termos do ârtigo 184 do

CPC,

intempestividade da representaçáo, oper

3.
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é

incontestável

a

do-se a decadência.
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Decide o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por
unaiimidade, pelo improvimento do Íecurso, nos termos do voto do relator, que
integra a decisão e de acordo com a ementa acima-

Salâ dâs Sessões do Tribunal Regi
Manaus. 17 de âbril de 2013
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RELATóRIO
Trata-se de recurso (fls.67-74) interposto pelo MIMSTÉRIO PÚBLICO

ELEITORAL contra sentença (fls. 60 63) do MM. Juiz da 56u. Zona Eleitorâl, em
Iralduba, que julgou er:tinta, com resoluçáo de mé to, em face da decadência, a
representação

por

excesso

de doaçáo na campânhê eleitoral proposta pelo

orâ

RecorrenLe em lare de EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA.

A Recorrida apresentou contra-rrazôes de fls. 93/94.

O d. Procurador Regiona.l Eleitorâl, em paÍecer esc to acostado às fls.
103 110, opinou pelo conhecimento e itlproümento do recuÍso, no sentido de que
seia mantida a decisáo pdmár.ia.

É o breve relatório.
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voTo
A questáo tÍazida paÍa análise desta egrégia Corte Eleitoral cinge-se à
forma de contagem do prazo para a propositura de Representaçào por excesso de
doaçâo em campalha eleitoral.

Pretende o Recorente, que sejâ aplicado anâIogaÍnente o artigo I84, do

Código de Processo Ciü1, de modo que a cor\tagem do prazo decadencial somente
comece a fluir no pdmeiro dia

útil seguinte

à diplomâÇáo.

Assim. necessário analisaÍ os fundamentos recursais à luz da
jurisprudênciâ pátriaInexistindo, a pdncipio, prazo legal para a interposiçào da açáo, em

interpretaçâo sistemática da Lei Eleitoral, fixou o o Tdbunal Superior Eleitoral,
observaldo o princípio da segurançâ jurídica. Para tanto, utilizou como paÍâmetro o
aÍtigo 32 da Lei, n" 9.5041 1997, que fixa o pÍazo d.e aÍê cento e oitenta dias após a
diplomâÇáo, pâra que os carldidatos conseil'em a documentaçáo concerÍrente âs suas
contâs (Resp. n'. 36.552/SP. Rel. para o âcórdào: Ministro MaÍcelo Ribeiro).
Extrâpolâdo este prazo, deve set reconhecidâ

a

intempestividade da

representaçáo. Veja-se a ementa da decisào:
RECURSO ESPEC-IÁ', DOACAO

DE CAMPANHA ACILLA DO LIMITE

LEGAL, REPRESENTAÇÁO, AJUUAMENTO, PRAZO, 18O DLIS. ART, 32
DA LEI N" 9,501/97, INÍEMPESTNIDADE. RECURSO DESPRAVIDO.

- O prdza para a proposituru, contra os

doadores,

tegais e de l8A
fundadas em doações de campatlha acima dos lj
e partidos conserrar a
dias, peiodo em que deuenr os
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documentação concernenÍe âs súas conÍas, a teor da que díspõe o arÍ. 32

no. 9.501/ 97.
Uma uez nào obseruado o prazo de ajuizanrcito rekndo, é de

da Lei

reconlrccer a intenpestiüidode da representuçAo.

Rearso desproüido.

Noutro giro, nos autos do Proc. n'. 3423663 92.2009.6-04.0000, o
MinistÍo Arnâldo Versiani manil'estou-se, e111 05.04.2011, no sentido de ser
decadencial o prazo para a propositura da representaçáo por excesso de doaçáo,
conforme trecho da decisâo monocrática, in oerbi.s:

pretisto
no
drt. 32 dq. Lei n". 9.504/97, pctrd d propositurd de
Represe'ttações d4o objeto sejd suposto excesso de dodçAo à
cdmpd.^hc, eleltotd.t, efttetdo trdtar-se de prazo de nda$eza
Destd.

Íeitd,

con"sidero.ndo q. @doç,ão do prazo d.e 78O dias,

Da mesma forma, assim decidiu a N{inistra Cármem Lúcia, nos autos de

açào cautelar que objetiva\,â emprestai efeito suspensivo ao recurso especiâl
interposto:

AC

Ação Cautelar

n'. 13689 Palmas/ÍO

Decisão Monocratica de A2/ 06/ 2A I 0
FltblicaÇao: DJE

- AAio

cla Justíça ELetrôníco, Data 06/ 06/ 2O1O, Pagina

13/ 15.

pieambukÍ, Dislumbra-se fundamentos suficientes paÍa
eÍrerestaí o ekito suspetÉiuo pretendido peLo autor. /
O Plendrto do Tribuftdt Superior
no jutgalnento do
Recwrso Especial ,t. 36,ss2, decídiu
de üotos, que o

3.
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prozo decadenciat p@rd djuizar representdção nos ca§os

de

ltmíte legdl é de 18O dtds dtr ós d diplomd.çAo d.o
cd.ndidqto. (gnÍo iÊistente no ongnúl).
4. Pela exposto, deÍiro a meCída liminar para suspender os ekitos da
decisao proÍeida no Acórdao tL 14O/TRE'TO até o tuLgametúo do recurso
Prpet ial pat c*P Tnburol Supenor.
dod.ções d.c|na d.o

Em seguida, no própdo Recurso Especial, assim decidiu:

n'. 189140
R'CORRTI{IE PERE]RA
REsp.

TURISMO LTDI

RECORRIDO : MIN ISTÉRIA PÚBLICO ELEITORAL

RELATOPÁ: MINISTRA CÁRMEN LÚCLA ANTUNES ROCHA

6, Nd espécle, na estetrd dd oriefttação firmada peb fríbunat
Superior Elettoral" ,Louve co,rsu,,raç,ào dd decddêícíd, poís d
representd.gAo, propostat dpends em 2OO9, reÍerelte d doações
supostamente feitd"s na cdmpatha eleítordl de 2006, ultrapd.sso']
o

prdzo de lAA Gento e oitênta) dids, contados da díptoúdçao dos

eteitos". (Negitos nao ircLuídos no oiginaL|

7. Pelo exposto, dou

pro)imento

especial (art. 36,

§ 7', do

do Tnbunal Supenor Eleitoral), para exhngui. com
resoÍuçao de méito, a prcsente representaçao, nos temros do afi. 269,
Regimento Interno

inc- IV, d.o Código de Processo

CíüiL. Decísão proknda em 17 de outubro

de 2011.

Note-se que os Ministros reconheceram, em suas decisôes, ter o Tribunal

SupeÍior Eleitoral firmado orientaçâo no sentido de ser decadencial o prâzo para
propositula de lepresentâçáo por excesso de doaçáo.
Assim, o termo inicial da presente representaçào der.e ser
diplomaçào, ainda que nesse dia náo tenha havido expedi
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náo útil, de recesso forense ou feriado, sendo inaplicáveis as disposiçóes do aÍtigo 184
do Código Processo Cir.ilr, por ser prazo decadencial.
Caso náo seja esse o entendimento, estariamos admitindo que o prazo só

pudesse ter inicio no primeiro dia

útil seguinte, como requer o Ministério

Público

Eleitorâl, edgindo os dias em que nào há expediente normal em causas impeditivas do

início do pÍazo decadencial, o que é vedado pela regra geral disposta no art. 207 do
Código Ci\.il,

.

Pof essa razão, entendo que náo âssiste razão ao recorrente ao pretender
que o início da contagem do prazo decadencia.l seja no pdmeiro dia

útil

seguinte ao da

diplomaçáo.
Com efeito, a presente representaçào foi ajuizâda no dia 16 de junho de
2011, como se observa do protocolo eletrônico de fl. 02.

Àrt. 134. Sel.,'o disposição errL conti.áric, computar-se-ão os prazosf
exclurndo o .1ia do começc e ircluindo o do vencinento. iRedàÇão jãda
pela Lei n' 5.925, de 1'.1!.19i3)
§ 1o Considera se prcrrogado o prezo alé o primeirc dia útil sÊ o
Íencimerto calr em fer:lado ou em diê em qxe: (Redação Ceda pêlã Le'
.r'5.925, de 1" . 10. 1913
)

I - for detej.ninado o fechamenlo do fór:un;
II

o expediente fôrense for ence-riradc antes da hora normal.

comeÇam a correr a par:]'iÍ dc prineiro dta úti]
após a intimaÇão (art. 240) . iRedaÇão dada pela Lei n' 5.925, de
i".10.1973)

S 2" Os prazos scmenie

dia útil
§ 2o Os prazos sonente ccr.eÇam a correr 10 prlnei
dadã pela Lei r.'
intrmàÇão (art. 24C e paráqrafc único)
i Re.ie
8.0r9, de 1:.9.1990)
não se apli.am à
AÍL. 2A1 . Sall'o disposiÇão Iegal em
interrompem a
dêcadência as normes que impedêm,
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Tendo em vistâ que a diplomaÇào dos eleitos ocoreu no diâ 17.12.2010, o
prazo de 180 (cento e oitental dias exauriu-se no dia 15.06.2011.
Dessa forma, levardo se em consideraçáo que o termo fmal ocorreu em
dia de expediente normal, sem qualquer fato que fizesse incidir os termos do artigo 184

do CPC, é incontestável a

intempesti\.idade

dâ

representaçáo, operando-se a

decadênciâ.

[o, roto, em harmonia com o paiecer ministerial, pelo

improvimento do recurso. É

mo voto.

Trânsitad

ado,
7 \de

Jiiz
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