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EMENTA: Recurso Eleitoral. Contagem do Prazo Decadencial.

TeÍmo InlciâI. Inapltcabiltdade do aÍtlgo 184 do Côdigo de
PÍocesso ciüI. Termo Final. E:.pediente NoÍúal.
Representaçáo Intempestiva.
Decadêrcia operâda.
Improvlmento.

1. O termo inicial da presente representação

deYe ser

o

dia

seguinte à diplomaçáo, ánda que üesse dia náo tenha hâ\,ido

expediente normal, em râzào de

dia náo útil, de

recesso

foÍense ou feriado, sendo inaplicáveis as disposiÇões do artigo
184 do Código Processo Ci\.il, por ser prâzo decadencial.

2.

Levando-se em consideÍaÇào que o termo flnal ocorreu em diâ
de expediente normal, sem qualquer fato que fizesse incidir os

termos do aÍtigo 184 do

CPC,

intempestiüdade da representâÇào,

3.
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Decide
unanimidade, pelo

o

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral

do

AÍnazonâs,

improvlnê[to do recuÍso, nos termos do voto do Íelator,

integra a decisão e de acordo com a ementa acima,

ral

Sala das Sessões do Tdbunal Regional

do_ Amazonas,

Manaus, 17 de abril de 2013.

TIIURY

------'-
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RELATóRIO
Trata-se de recurso (fls. 139 143) interyosto pelo MINISTÉRIO PúBLICO
ELEITORÂL contrâ sentença (fls. 132-135) do MM. Juiz da 7". Zona Eleitoral, nestâ
Capita.l, que iulgou extinta, com resoluçáo de médto, em face da decadência, a
representaÇâo por excesso de doaçâo na carnpalha eleitoral proposta pelo ora
Recorrente em face de MOSAICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
A Recorida apresentou contrarrazões de fls. 146/15O.

O d. Procurador Regional Eleitoral, em parecer escrito acostado às fls.
156-163, opinou pelo conhecltlento e impÍovlmento do ÍecuÍso, no sentido de que
seja mântida a decisào pdmária.
É o breve relatórlo.
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voTo
A questâo lÍaztda paÍa anáúise desta egrégia Corte Eleitoral cinge se à
Iorma de contagem do pÍazo paÍa a propositura de Representaçáo por excesso de
doâçáo em carnpanha eleitoral.

Pretende o Recorrente, que seja aplicado ânâ.logamente o artigo 184, do

Código de Processo Civil, de modo que â contagem do prazo decadencial somente
comece a fluir no primeiro dia útil seguinte à diplomaÇáo.

Assim, necessário ânalisan os fundaÍnentos recursais à luz dâ
jurisprudência pâtriâ.

Inexistindo, a principio, prâzo legal paÍa a interposiçào da açào, em
interpretaÇáo sistemática da l,ei Eleitorâ], fi-.rou o o Tribunal Superior Eleitoral,
observando o pdncípio da seguranÇâ jurídica. Para tanto, utilizou como pârámetro o
aÍtigo 32 da Leí n" 9.50417997, que Íixa o prazo de até cento e oitenta dias após a
diplomaçào, pâÍâ que os candidâtos conser\.em a documentaçáo concernente âs suâs
contas lResp.

n'. 36.552/SP.

Rel. para o acórdáo: Ministro Marcelo Ribeiro).

Extrapolado este prazo, deve ser reconhecida

a

intempestiüdade da

representaÇáo. Veja-se a ementa da decisáo:
RECURSO ESPECIAI, DOAÇÃA

DE

CAMPANHA ACI]IIA DO LIM|TE

LECAL, REPRESENTAÇÁO, AJUIZAMENTO, PRÀZO- 180 DLAS- ART.32

N' 9.501/97, INTEMPESTN'TDAD
RSO DESPROVIDO,
O prazo para a propositura,
os doadoÍes, das representaÇoes
acimo dos llm1les legaÉ e de 180
fundadas em doações de
día-s, penodo em que de
ndidatos e patlidos conseruar a
DA LEI
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documeúaçAo concemenÍe ds suas conr(1s, a teor do que dispôe o art. 32

no. 9.501/ 97.
Ume üez não obseruado o prazo de aÍuízamento reÍendo, é de

da Lei

-

reconhecer a intempestiuidade da representaÇao.
-

Rec rso desproudo.

Noutro giro, nos autos do Proc. n". 3423663-92.2009.6.04.0000, o
Ministro Arnaldo Versiani manifestolr-se, em 05.04.2011, no sentido de ser
decadencial o pÍazo paÍa a propositura dâ Íepresentaçáo por excesso de doaçáo,
conforme trecho da decisào monocráticà- in uerbis:

Íeltd, consíderaftdo d adoç,ão do prdzo de 78O dlds, pret)isto
drt. 32 da Leí f. 9.504/97, p.,ra d. proposlturd. de
Rêpresentdções culo obJeto seja suposto excesso de dodçAo à
camp.rnhd eteitordl, efttend.o tratdr-se d.e prdzo de natureza
Destd.

decade^cld.l,"

Da mesma forma, âssim decidiu a Ministra CáÍmem Lúcia. nos êutos de

açáo câutelâr que objetivava emprestaÍ eleito suspensivo ao recurso especial
interposto:

AC

n". 13689 - Palmas/TO
Decisão Monocrática de 02/ 06/ 2010
AÇAo CauteLar

PublicaÇao:

DJE Díáio da Justiça Eletrônico,

Data a6/06/2010, PáSína

13/ 15.

3.

Nesse exaírc

pieambula\ Dislumbra-se fundamentos suíicientes para

emprestat o eÍeito suspensiuo pretendída

O Plenário do Tríburldt
Recllrso Especld.t fl. 36.5
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prd.zo decd.de cl(,,l pdfit ajuíaaff representatçAo nos casos d€
dodções acirrla do limíte legal é de lao dids dpós d dtplorndção do
cdndldato. @nfo inenstente no onginal).
4. PeLo exposto, de|iro a medida Limitnr para suspender os efeitos da
decisão profenda no Acórdão n. UA/TRE TO até

o

túLganento do recursa

cspeoot por eétp lnLunal Supenor.

Em seguida, no próprio Recurso Especial, assim decidiu:
REsp. n". 189444
RECORRENTE: PEREIR,A TURISMO LTDA
RECORRIDO] MI/IüS?ÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RELATORA: MINISTRA CÁRMEN LÚCLA ANruNES ROCÍLA

t.l
6. Nd espécle, nd estebd dd orlefttdçao Í7níddd pelo Tríbundl
Superlor Etettordl, houue co'rsw'rl.aç,ào dd decddêncld, pols d
representdçao, propostd dpeno.s em 2OO9, referente a doações
,ltpostdmente feltds nd cdt tpí,.tuhd eleitordl de 2006, ultídpdssou
o prqzo de 18O (cento e oítenta) dl(ls, contados da díplomaçAo dos
eleitos". (Negitos não incLuídos no ongtnaL).
7. PeIo exposto, dou
Regimento httemo

prouinrcnto

do'fibunal Supeior

especial (aft. 36,
Eleítorul),

§

7", do

para er:tittglir,

com

de méito, a presente representação, nos ,ermos do ott. 269,
inc. N, do Código de Processo Ciúl. - Decísão profeido em 17 de outubro
resoLução

de 2Ol1

Note-se que os MinistÍos recorlheceÍaÍn, em suas decisôes, ter o Tribuna.l

Superior Eleitorâ] firmado orientaÇão no sentido de ser decadencial o prazo para a
propositura de representaÇào por excesso de doâçáo.
Assim, o termo iniciâl da presente representâçào deve ser o dia seguinte à
diplomaçáo, ainda que nesse dia nào tenha harido expedien
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nào útil, de recesso forense ou feriado, sendo inaplicáveis as disposiçôes do aÍtigo 184
do Código PÍocesso Civill, 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 ÍequeÍ o Ministério hiblico

Eleitoral, erigindo os dias em que nào há expediente normal em câusas impediti\,âs do
início do prazo decadencial, o que é vedado pela regra geral disposta no art. 207 do
Códieo Civilr.

Por essa râzào, entendo que não assiste razáo ao recorrente âo pretender
que o inÍcio da contâgem do prazo decadencial seja no

p

mei.o dia úti1 seguinte ao da

diplomaçào.
Com efeito, a presente representaçáo foi ajuizada no dia 16 de Junho de
2011, como se observa do protocolo eletrônico de fl. 02.

Art. 184. Salvo disposiÇão em ccntrário, computai-se ão cs p:ezos,
excfuindo o dia do comeÇo e;ncluindc o Cc vencimento. (ReCecãc daCa
pela Lei n' 5.925, de 1'.1!.1973)
§ 1o CcnsiCera-se pror:.ogado o pi.azo alé o !.imeirc Cra :r.rI se o
venclnento cair en feiriaCc ou em dia em qrre: (Redação dada pela L,-i
n' 5.925, de 1'.1!.1973)
I - fcr: determinado o fechament. do fórum;
II

o erpediente fcre::se for erraerredo antes da hora noirmal.

S 2'Os prazos somente ccmecam
a partir do prineir:o dia útil
após a intimaÇâo (art. 24ú) . (RedaÇic dacla pela Le). n" 5.925, de
1".10.19r31

§ 20 os prazos somente coineÇam a
do prirneir:c dia útÍl
(art.
intimaÇão
240 e parágrafo únlcc ) (RedaÇão dada pela L:i .'
8.019, Ce 13. 9. 19 90
2 AÍÍ. 2A1 . Satvo disposiÇãc legal êm
aplicam à
decàCência as normas que inpedêrn,
)

prescriÇão.
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Tendo em vista que a diplomaçào dos eleitos ocorreu no dia 17.12.2O1O, o
prazo de 180 {cento e oitenta) dias exâuriu se no dia 15.06.2011.
Dessa forma, ler,aldo-se em consideraçâo que o tetmo final ocorreu em
dia de expediente normal, sem qualquer fato que fizesse incidir os termos do artigo 184

do

CPC,

é

incontestável

a

intempestiüdade

da

representação, operando-se a

decadência.

. \olo. cm harmonia com o pajcc-r minis'eriJ. pelo

Ante todo o expo

iúprovimento do recurso. É

o voto.

de 2013.

RE
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i
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