POD[R JUDICIARIO
TRIBIINAL REGIONAI, FI.I'ITORAI, DO AN4AZONAS
Processo

n.60 92.2011.6.04.0025

Classe 30

Recu.so ELeitoral Inominado
Recorente: Eulálio Rego de §enâ
Advogado: Fabricio Daniel Coúeiâ dô Nâsciúentô OÀB/AM 7320
Re.orridô: Ministério Público Eleitoral
Relârôr' r,17Vi.r.r An.lré Ln,zzi ílômps

RECURSO ELEIIORÀL INOMINADO. DUPLICIDADE DE
FILIÀçÃO PÁRTIDÁIIA. COMVNICÁCÃO À JUSTIçA
ELEITORAL ATOS ENÍREEÀ DÁS LTSÍA§ DE FILIADOS.
DUPLICIDTTDECONFIGURÁDÀ. IúPROVIMENTO.

l

Nào halendo o cumprimento do disposlo no pa.ásraao únLco do
ârtigo 22 da Lej 9.095/95, que delerminâ â .ômunicaçào da
desfiliâçãô âojuiz eleitôial no diâ im€diâto âo dâ nová liliaçáo, €
tendo ôcô..i.lo á comunicàçãô sôm€nte âpós o úlúmo dia pârâ
enrega das lisias de 1111âçã0, em conrarledâde ao eniendimento
do T.ibunal Superior Eleito.al e desta Corte Re8ional, restou
confiBu.ada a dupla liLiaçáo.

Decidem

ô:

membros

do

EBIeBro

à unanimidadc, pelo improvimcnto do Rc
relátôr, que passa a integrd ojuLgado.
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PODER JUDTCIÁRIO
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RELÀTóRIO
'arata se de Recurso Eleitoral Inominado interposto por EULÁLIO
REGO DE §ENA em facc da decisào profeÍida pelo Juizo da

Urucurltubâ/AM, que cancelou suas

nLiâÇóes

25'zona Eleito.al

ldtLdárias.

Nâs .âzóes recu.sais (fls. 48/56), àduz,

eú sintese, que âpÍeseniou

documento legitimo e hábil a comp.ovar quc se desiliou há muito tempo do
PàrtidoProsÍessista PP.
AssevcÍa que a ausência de comunlcaçâo â Juiza Elcitoral, ainda quc

exigida pela lei, náo é condiçáo indispensável à validade da nova filiaçào,
sobressâindo-sê a elâ a comunicâçáo parlidána, ânte Â inâslatávêl auronômiâ

páiridá.iâ que deflui diretamente dâ nôrmâ .ônstituciônâI.
Requer

â reioma da

d€cisão

a qro,

restabelecendo

o

vinculo

pârudário do recorrente côm ô pârtidô Demôcratas

Contrdrazões pelo Minislé!io Público dc primeira instância (fls.
59/62) pelo imprôvimento do recurso.
O pare.er es.rito do douto Procurador Regionâl Eleitoral tamhém é no

sentido de seu ihprovimento.

Juü Má.iô Augustô Márques dâ Côstà,
passou pa.a minhâ relâtoria, em rzàô dâ dtiguidâde.
Com o téimino dô blênio dô

processo

PODER JUDICTÁflO
,fRIRI'NAI. REGIONAI EI.FITORAI DO AMATONAS

volo
O JUIZ VICT OR ANDRÉ LIUZZI GOMEST Senhor Presidenre, o recu.so

é temp€stivo e foi manejado por quem r.m interesse e legitimidade, por isso

.l.lc

Quanto âo mérito, sem razào o rc.orente.
É entendimenro do TribunaL Supe.io. Eleitôrâl e drsrâ CoÍte Regional

Eleiioià] que se cotuprôvâdâ a cotuunicaçâo de desliliaÇáo partidáriâ à jusriça
eleiiorâl e à aBremiação pa.tidána, antes do env,o das lisiãs de que trata ô ârt.
19 dâ Lei n" 9.096/95, se âfastâ a incidêncià .la duplicidade de filiaÇào". (AgR
AI - n" 10745 nanuquc/Mc, Rciaro(a) Min. ARNAIDO VERSIANI LEITE
SOARES e Acórdáo TRE/AM

n. 163/2012 Processon. 117.+6.2011)

É cediço que,

do P.ovimento n" 13/2011 da

Cor.egedoria Geral Elcitorai, o último dia para enregâ das listas de nliados
Delos

!àrtidos !ôliticos naquele

do

foi ô diâ

1.1

de oulubrô de 2o11.

No .asô dos autôs, os documentos juntados comprovam que a
comunicâçào de desnliâçÀo ào Jujzo Eleitôrâl ôcôrreu somcnte na data de
08/ 11/2011, sendo in.ontestc a intempesú,idade dâ.omunicâçáô
Ademais, p.evé o

dtiso

13, §

3",

da Res. TSD n'23.11712009, que

"náo comunicâdâ a dcsfiliaçáô ã Justiça Eleitoral, o .egist.ô de iliâçáo àúda
será consjderâdo para o fim dc idcniificaÇào de dupla liliaçào".
Dessa leita, não hâvendo o cumprimento dô dsposto no pâráumto
l
único do artlgo 22 da L.. ô0ô': ôi..Lê dê,ê.Í rc - 'ôr iréo dé
dcsfiliação âo juiz eleitoral no diâ imediato ao da.noÉ iiliaçào, e tcndô o.orri.lÕ

PODERJUDICúRIO
TRIBIJNÁI REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
â comúicaçâo somente após o últrmo dia pa.a entrega das listâs de filiâção,
em conkariedade âo enteídimento do

Tribual Superior Eleitoral e desta Côi.e

Regiônâ], rcstou confisurada a dupla Iiliaçáo.

eses reôes, votó pelo imPrôvlmentô do .ecurso, mantendo-se a
todos os seus termos.

em iulsado, e.caminhem-se os autos

.r")

à zona de ortsem

