
BOLETIM ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIO R ELEITORA L

(Lei n? 1.164 - 1950, art. 12, "u")

ANO XXXIII BRASÍLIA, AGOSTO DE 1984 N° 3^

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

^Presidente:
Ministro Decio Miranda

' Vice-Presidente:
Ministro Rafael Mayer

Ministros:
José Neri da Silveira
Torreão Braz
Washington Bolívar
José Guilherme VHlela
Sérgio Dutra

Procurador-Geral:
Prof. Inocêncio Mártires Coelho

Secretário do Tribunal:
Dr. Geraldo da Costa Manso

SUMÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ATAS DAS SESSÕES

JURISPRUDÊNCIA

PARTIDOS POLÍTICOS

SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO

NOTICIÁRIO

ÍNDICE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ATAS DAS SESSÕES

ATA DA 13! SESSÃO, EM l? DE MARÇO
DE 1984

SESSÃO ORDINÁRIA

Presidência do Senhor Ministro Soares Munoz. Pre-
sentes os Senhores Ministros Decio Miranda, Kafael
mayer, Torreão Braz, Washington Bolívar, José Gui-
lherme Villela e Sérgio Dutra. Compareceu o Dr. Valim
•txeira, Procurador-Geral Eleitoral. Substituto. Secre-

tario, Dr. Geraldo da Costa Manso. Não compareceu,
por motivo justificado, o Senhor Professor Mártires
Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

As dezoito horas e trinta minutos foi aberta a ses-
são, sendo lida e aprovada a Ata da 12* sessão.

Julgamentos

,-íl Recurso n? 6.070 — Classe 4*.  —  Minas Gerais
(131? Zona — Huiutaba).

De decisão do TRE que indeferiu pedido de regis-
tro do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhado-
res, de sua respectiva Comissão Executiva, bem como
da anotação do Delegado e seu suplente à Convenção
Regional.

Recorrente: Comissão Executiva Regional do Parti-
do dos Trabalhadores, representada por Delegado junto
ao TRE.

Relator: Ministro Rafael Mayer.

Conheceu-se do Recurso e se lhe deu provimento.
Decisão unânime.

Protocolo n? 7.072/83.

6) Recurso n? 6.071 - Classe 41" — Minas Gerais
(182? Zona - Nova Era).

De decisão do TRE que indeferiu pedido de regis-
tro do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhado-
res, de sua respectiva Comissão Executiva, bem corno
da anotação do Delegado e seu suplente à Convenção
Regional.

Recorrente: Comissão Executiva Regional do Parti-
do dos Trabalhadores, representada por Delegado junto
ao TRE.

Relator: Ministro Torreão Braz.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n',' 7.074/83.

c| Recurso n? 6.075 — Classe 4? — Paraná (33: Zo-
na — Cru/. Machado).

Contra decisão do TRE que deferiu o pedido de re-
gistro do Diretório Municipal do PMDB de Cruz Ma-
chado.

Recorrente: Diretório Regional do PMDB. por seu
Delegado.

Recorrido: Diretório Municipal do PMDB, por seu
Presidente (Adv.: Dr. Jorge Luiz Bernardí).

Relator: Ministro Decio Miranda.
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Não se conheceu do recurso. Votação unânime.
Protocolo n? 7.118/83.
d) Processo n? 6.966 — Classe 10? — Distrito Fede-

ral (Brasília).
Solicita o Partido do Movimento Democrático Bra-

sileiro o registro de seu Diretório Nacional e Comissão
Executiva.

Relator: Ministro Torreão Braz.

Deferiu-se o pedido. Votação unânime.
Protocolo n'.1 6.890/83.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão.

E, para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretá-
rio, lavrei a presente Ata que vai assinada pelos Se-
nhores Ministros-membros deste Tribunal.

Brasília, 1°  de março de 1984 — Soares  Munoz,
Presidente — Dedo Miranda  —  Rafael  Mayer  —  Tor-
reão Braz  —  Washington  Bolívar  — José Guilherme
Villela —  Sérgio  Dutra  —  Valim  Teixeira,  Procura-
dor-Geral Eleitoral, Substituto.

ATA DA 14! SESSÃO, EM 13 DE MARÇO
DE 1984

SESSÃO ORDINÁRIA

Presidência do Senhor Ministro Soares Munoz.
Presentes os Senhores Ministros Decio Miranda, Ra-
fael Mayer, Torreão Braz. Washington Bolívar, José
Guilherme Villela e Sérgio Dutra. Compareceu o Se-
nhor Professor Mártires Coelho, Procurador-Geral
Eleitoral. Secretário, Dr. Geraldo da Costa Manso.

As dezoito horas e trinta minutos foi aberta a ses-
são, sendo lida e aprovada a Ata da 13? sessão.

Julgamentos

a) Recurso n? 6.058 — Classe 4° . — Rio de Janeiro
009I1 Zona — Macaé).

De decisão do TRE que deu provimento a recurso
contra a diplomação de Paulo Roque Costa e Juarez
Malheiros Chaloub, candidatos a vereador pelo PDT.

Recorrentes: Partido Democrático Trabalhista, por
seu Delegado e os candidatos a vereador pelo Mu-
nicípio de Macaé, Paulo Roque Costa e Juarez Malhei-
ros Chaloub (Adv.: Dr. José Leventhal).

Recorrido: Partido Trabalhista Brasileiro, repre-
sentado por seu Delegado.

Relator: Ministro Decio Miranda.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Decisão unânime.
Protocolo n? 6.355/83.
b) Recurso n? 6.057 — Classe 4 * —  Agravo -

Goiás (Alexânia).
Agravo do despacho pelo qual o Presidente do

TRE não admitiu recurso contra decisão que deferiu o
registro do Oiretório Municipal do PMDB de Alexânia.

Agravante: Delegado do PMDB credenciado junto
ao TRE.

Agravado: Diretório Municipal do PMDB, por seu
Presidente.

Relator: Ministro Torreão Braz.

Negou-se provimento ao agravo. Votação unânime.
Protocolo n? 6.326/83.
c) Recurso n? 6.073 — Classe 4 a. —  Espírito Santo

(32? Zona - Vila Velha).
Contra decisão do TRE que, acolhendo impugna-

ção, indeferiu  o  pedido d e registro  do Diretório Munici-
pal do PMDB de Vila Velha.

Recorrente: Procuradoria Regional Eleitoral.

Recorrido: Ary Soares Nogueira, Delegado do Dire-
tório Municipal do PMDB.

Relator: Ministro Washington Bolívar.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 7.116/83.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão.

E, para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretá-
rio, lavrei a presente Ata que vai assinada pelos Se-
nhores Ministros membros deste Tribunal.

Brasília, 13 de março de 1984 — Soares Munoz,
Presidente. — Decio Miranda  —  Rafael  Mayer  —  Tor-
reão Braz  -~  Washington  Bolívar  —  José  Guilherme
Villela —  Sérgio Dutra  —  Mártires Coelho,  Procurador-
Geral Eleitoral.

ATA DA 16r SESSÃO, EM 15 DE MARCO
DE 1984

SESSÃO ORDINÁRIA

Presidência do Senhor Ministro Soares Mufioz.
Presentes os Senhores Ministros Decio Miranda, Ra-
fael Mayer, Torreão Braz, Washington Bolívar, José
Guilherme Villela e Sérgio Dutra. Compareceu o Dr.
Valim Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.
Secretário, Dr. Geraldo da Costa Manso. Não compare-
ceu, por motivo justificado, o Senhor Professor Márti-
res Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

Às dezoito horas e trinta minutos foi aberta a ses-
são, sendo lida e aprovada a Ata da 14' sessão.

Julgamentos

a) Recurso n ? 6.090 — Classe 4? — Ceará (89I1 Zona
— Aratuba)

Contra acórdão do TRE que no período de recesso
julgou, sem publicação de pauta no órgão oficial, recur-
sos interpostos de decisão da Junta Apuradora que
anulou a votação da 20? Seção Eleitoral de Aratuba.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marl i Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento,

nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.
Protocolo n? 515/84.
b) Processo n? 6.901 — Classe 10? — Bahia (Maca-

rani).
Leobino Dias Lima requer a revisão do recurso

que, como suplente de vereador pelo PDS, nas eleições
de 15 de novembro de 1982, interpôs junto ao TRE da
Bahia, para cassar o diploma expedido ao vereador
Wilson Fernandes de Souza.

Relator: Ministro Sérgio Dutra.
Determinou-se o arquivamento. Decisão unânime.
Protocolo n? 5.483/83.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão.
E. para constar, eu. Geraldo da Costa Manso, Secretá-
rio, lavrei a presente Ata que vai assinada pelos Se-
nhores Ministros-membros deste Tribunal.

Brasília, 15 de março de 1984 — Soares Mufioz,
Presidente — Decio Miranda  —  Rafael  Mayer  —  Tor-
reão Braz  —  Washington  Bolívar  —  José  Guilherme
Villela —  Sérgio Dutra  —  Valim  Teixeira.  Procurador-
Geral Eleitoral, Substit^»c.
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ATA DA 16? SESSÃO, EM 15 DE MARCO
DE 1984

SESSÃO ADMINISTRATIVA

Presidência do Senhor Ministro Soares Mufioz.
Presentes os Senhores Ministros Décio Miranda, Ra-
fael Mayer, Torreão Braz, Washington Bolívar. José
Guilherme Villela e Sérgio Dutra. Compareceu o Dr.
Valim Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.
Secretário, Dr. Geraldo da Costa Manso. Não compare-
ceu, por motivo justificado, o Senhor Professor Márti-
res Coelho. Procurador-Gerfll Eleitoral.

As dezenove horas foi aberta a sessão, sendo lida e
aprovada a Ata da 15! sessão.

Julgamentos

a} Processo n? 7.005 — Classe 10! — Espirito San-
to (Vitória).

Submete o TRE à aprovação do TSE decisão que
criou a 45? Zona — Dores do Rio Preto, desmembrada
da 13? Zona — Guacuí.

Relator: Ministro Torreão Braz.
Aprovou-se a criação da zona. Decisão unânime.

Protocolo n? 828/84.
b} Processo n? 6.999 — Classe 10! — Espírito San-

to (Vitória).
Submete o TRE à aprovação do TSE decisão que

criou a 46? Zona — Itarana, desmembrada da 16? Zona
- Itaguaçu.

Relator: Ministro Torreão Braz.
Aprovou-se a criação da zona. Decisão unânime-

Protocolo n? 651/84.
c) Processo n? 7.008 — Classe 10? — Distrito Fede-

ral (Brasília).
Sugestão do Sr. Diretor-Geral da Secretaria do

TSE, no sentido de uniformizar-se a exigência da au-
tenticação dos livros de atas dos Diretórios e Comis-
sões Executivas ou fazendo constar a sua desnecessida-
de.

Relator: Ministro Décio Miranda.
Aprovou-se a proposta. Decisão unânime.

Protocolo n? 686/84.
d) Consulta n? 6.933 — Classe 10! — Distrito Fede-

ral (Brasília).
Consulta o Deputado Federal António Osório: «Na

hipótese de vir a falecer vice-prefeito, no exercício do
mandato, como se procederá sua substituição? Se hou-
ver nova eleição, qual o prazo para sua realização?»

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Respondeu-se nos termos do voto do Relator. Deci-

são unânime.
Protocolo n? 6.112/83.
e) Consulta n? 6.910 — Classe 10! — Paraná (Ma-

ringá).
Consulta da Câmara Municipal de Maringá, inda-

gando se os suplentes de vereador podem mudar de
partido sem risco de lhes ser cassada essa condição
político-eíetiva.

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Não se conheceu da consulta. Decisão unânime.

Protocolo n? 5.724/83.
f) Processo nV 7.003 — Classe 10! — Santa Catari-

na (Florianópolis).
Encaminha o Tribunal de Justiça lista tríplice para

preenchimento da vaga de juiz efetivo do TRE, da clas-
se de jurista, a ocorrer com o término do 2? biénio do

Dr. Muri lo Rezende Salgado, composta dos advogados:
Dr. João José Ramos Schaefer, Dr. João Leonel Ma-
chado Pereira e Dr. Waldemiro Cascaes.

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Em diligência para substituir o nome do Dr. João

José Ramos Schaefer. Decisão unânime.

Protocolo n? 710/84.
g\o n ? 7.00 7 —  Classe 10 ! —  Paraíba (Joã o

Pessoa).
Pedido de provisão de verba formulado pelo TRE

da Paraíba, no valor de Cr» 1.600.000,00.
Relator: Ministro Sérgio Dutra.
Deferiu-se o pedido, reduzida a verba para Cr*

950.000,00. Decisão unânime.

Protocolo n? 699/84.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão.

E, para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretá-
rio, lavrei a presente Ata que vai assinada pelos Se-
nhores Ministros-membros deste Tribunal.

Brasília, 15 de março de 1984 — Soares Munoz,
Presidente — Décio Miranda  — Rafael  Mayer  —  Tor-
reão Braz  —  Washington  Bolívar  — José Guilherme
Villela —  Sérgio Dutra  —  Valim  Teixeira,  Procurador-
Geral Eleitoral. Substituto.

ATA DA 17? SESSÃO, EM 20 DE MARÇO
DE 1984

SESSÃO ORDINÁRIA

Presidência do Senhor Ministro Soares Munoz.
Presentes os Senhores Ministros Décio Miranda. Ra-
fael Mayer, Torreão Braz, Washington Bolívar, José
Guilherme Villela e Sérgio Dutra. Compareceu o Se-
nhor Professor Mártires Coelho. Procurador-Geral
Eleitoral. Secretario. Dr. Geraldo da Costa Manso.

Às dezoito horas e trinta minutos foi aberta a ses-
são, sendo lida e aprovada a Ata da 16! sessão.

Julgamentos

a) Recurso n? 6.001 — Classe 4? — Embargos de
Declaração — Bahia (128! Zona — São Sebastião do
Passe).

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão n?
7.747.

Embargantes: l?) Luiz Umberto Ferraz Pinheiro,
Deputado Estadual pelo PMDB (Adv.: Prof. Josaphat
Marinho). 2?) Partido do Movimento Democrático Bra-
sileiro e Jacildo Pereira de Mesquita, Prefeito eleito de
São Sebastião do Passe (Adv.: Dr. A. C. Sigmaringa
Seixas). 3?) Ernani de Oliveira Rocha, candidato a de-
putado estadual, pelo PDS (Adv.: Dr. Célio Silva|.

Relator: Ministro Washington Bolívar.

Acolheram-se parcialmente os embargos, vencido
parcialmente o  relator.

Protocolos n?s 639, 649 e 676/84.
b) Habeas Corpus n? 100 — Classe l! — Recurso

— São Paulo (88! Zona — Pereira Barreto — Município
de Itapura).

Contra decisão do TRE que confirmou sentença de-
negatória de habeas  corpos impetrado com o fito de
evitar que o Sr. Yoshiaki Ano, Prefeito de Itapura, fos-
se indiciado em inquérito policial instaurado para apu-
rar irregularidades na transferência de eleitores para o
referido município.

Recorrente: Yoshiaki Ano, Prefeito do Município
de Itapura (Advs.: Drs. Luiz António Taguchi e Mauro
Suman).

Relator: Ministro Torreão Braz.
Negou-se provimento. Decisão unânime.
Protocolo n? 6.216/83.
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c) Habeas Corpus n? 103 — Classe l? — Recurso
São Paulo (53; Zona — Itapeva).

Da decisão do TRE que denegou habeas corpus  im-
petrado com propósito de trancar ação penal contra Es-
piridião Lúcio Martins e outros, denunciados por infra-
ção ao disposto nos arts. 329 e 346 do Código Eleitoral.

Recorrente: Dr. João Benedito Ferreira de Melo.
Pacientes: Espíridião Lúcio Martins, José Luiz

Altílio Raccah, João Moreira Neto, Ageu Rodrigues de
Campos e Matias de Almeida Franco.

Relator: Ministro Décio Miranda.
Negou-se provimento ao recurso. Decisão unânime.
Protocolo n? 7.165/83.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão.

E, para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretá-
rio, lavrei a presente Ata que vai assinada pelos Se-
nhores Ministros-membros deste Tribunal.

Brasília, 20 de março de 1984 — Soares  Munoz,
Presidente — Décio Miranda  —  Rafael  Mayer  —  Tor-
reão Braz  —  Washington  Bolívar  —  José  Guilherme
Villela —  Sérgio Dutra  —  Mártires Coelho,  Procurador-
Geral Eleitoral.

ATA DA 18; SESSÃO, EM 22 DE MARÇO
DE 1984.

SESSÃO ORDINÁRIA

Presidência do Senhor Ministro Soares M u n o /
Presentes os Senhores Ministros Décio Miranda, Ra-
fael Mayer, Torreão Braz, Washington Bolívar, José
Guilherme Villela e Sérgio Dutra. Compareceu o Dr.
Val im Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.
Secretário, Dr. Geraldo da Costa Manso. Não compare-
ceu, por motivo justificado, o Senhor Professor Márti-
res Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

As dezoito horas e trinta minutos foi aberta a ses-
são, sendo lida e aprovada a Ata da M * sessão.

Julgamentos

a) Recurso n? 5.574 — Classe 4! — São Paulo (Mu-
nicípio de Sertãozinho — 135" Zona).

Contra decisão do TRE na parte em que negou pro-
vimento a recurso visando anular o s votos da urna n?
21 da 21? Seção Eleitoral do Município de Sertãozinho
- SP.

Recorrente: Diretório Regional do PDS (Adva.:
Drs. Arnaldo Malheiros e Francisco Octavio de Almei-
da Prado).

Recorridos: Diretório Regional e Diretório Munici-
pal do PMDB (Advs.: Dra. Márcia Regina Righi Ma-
gatte e Dr. Edson I. Kawano).

Relator: Ministro Sérgio Dutra.
Não se conheceu do recurso. Decisão unânime.
Protocolo n? 4.957/83.
ò) Mandado de Segurança n? 607 — Classe 2? -

Agravo — Santa Catarina (15? Zona — Indaial — Mu-
nicípio Rodeio).

Agravo do despacho do Presidente do TRE que não
admitiu recurso contra decisão que deferiu parcialmen-
te a segurança reconhecendo a inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual n? 18, de 29-9-82, para as-
segurar a composição da Câmara Municipal de Rodeio
com nove membros.

Agravante: Procuradoria Regional Eleitoral.
Relator: Ministro Torreão Braz.
Negou-se provimento ao agravo. Votação unânime.
Protocolo n° 5.034/83.
c) Mandado de Segurança n? 620 — Classe 2? -

Agravo — Minas Gerais (Município de Belo Oriente).

Agravo do despacho que não admitiu recurso inter-
posto de decisão que indeferiu a inicial do mandado de
segurança impetrado contra ato de expulsão dos agra-
vantes dos quadros do PMDB de Belo Oriente.

Agravantes: José Ramos Moreira e outros (Adv.:
Dr. José Nilo de Castro).

Relator: Ministro Torreão Braz.
Negou-se provimento ao agravo. Votação unânime.
Protocolo n? 641/84.
d) Habeas Corpus n" 102 — Classe l? — Recurso

— São Paulo (224° Zona — Cardoso).
De decisão do TRE que denegou a ordem de

habeas corpus  impetrada com o objetivo de trancar in-
quérito policial instaurado contra Luiz Carlos Lustre e
outros, para apuração de crime eleitoral previsto no
art. 334 do Código Eleitoral.

Recorrente: Presidente do Diretório do PMDB do
Município de Cardoso, Sr. Luiz Carlos Lustre (Adv.:
Dr. Deocleciano de Souza Viana Pilho).

Relator: Ministro Sérgio Dutra.
Negou-se provimento ao recurso. Votação unânime.
Protocolo n? 6.800/83.
e) Recurso n? 5.572 — Classe 4? — São Paulo (135?

Zona — Município de Sertãozinho).
Contra decisão do TRE que deu provimento parcial

a vários recursos do PDS referentes à apuração de vo-
tos pelas Juntas Apuradoras da 135? Zona — Município
de Sertaozinho — SP.

Recorrentes: Diretório Regional e Diretório Munici-
pal do PMDB (Advs.: Dra. Márcia Regina Righi Ma-
gatte e Dr. Edson luquishigue Kawano).

Recorrido: Diretório Regional do PDS (Advs.: Drs.
Arnaldo Malheiros e Francisco Octavio de Almeida
Prado).

Relator: Ministro Sérgio Dutra.
Não se conheceu do recurso. Votação unânime.
Protocolo n? 4.958/83.
n Recurso n? 5.573 — Classe 4? — São Paulo (Mu-

nicípio de Sertãozinho, 135? Zona).
Da decisão do TRE, na parte em que deu provi-

mento a recurso determinando que fosse computado o
voto para o candidato de n? 55, do PMDB.

Recorrente: Diretório Regional do PDS (Advs.:
Drs. Arnaldo Malheiros e Francisco Octavio de Almei-
da Prado).

Recorridos: Diretório Regional e Diretório Munici-
pal do PMDB (Adv.: Dr. Edson luquishigue Kawano).

Relator: Ministro Sérgio Dutra.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento,

contra o voto do Ministro José Guilherme Villela.
Protocolo n? 5.073/83.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão.

E, para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretá-
rio, lavrei a presente Ata que vai assinada pelos Se-
nhores Ministros-membros deste Tribunal.

Brasília, 22 de março de 1984 — Soares Munoz,
Presidente — Décio  Miranda  — Rafael  Mayer  — Tor-
reão Braz  —  Washington  Bolívar  —  José  Guilherme
Villela —  Sérgio  Dutra  —  Valim  Teixeira,  Procurador-
Geral Eleitoral Substituto.

ATA DA 19? SESSÃO, EM 27 DE MARCO
DE 1984

SESSÃO ORDINÁRIA

Presidência do Senhor Ministro Soares Munoz.
Presentes os Senhores Ministros Décio Miranda, Ra-
fael Mayer, Torreão Braz, Washington Bolívar, José
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Guilherme Villela e Sérgio Dutra. Compareceu o Se-
nhor Professor Mártires Coelho, Procurador-Ceral
Eleitoral. Secretário. Dr. Geraldo da Costa Manso.

Às dezoito horas e t r inta minutos, foi aberta a ses-
são, sendo lida e aprovada a Ata da 18a. sessão.

Julgamentos

a) Recurso n? 6.077 — Classe 4a. — Goiás (104a.
Zona — Araguaína).

Contra decisão do TRE que acolhendo impugnação,
anulou a convenção e indeferiu o registro do Diretório
Municipal do PMDB de Araguaína.

Recorrente: Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, por seu Delegado junto ao TRE.

Relator: Ministro José Guilherme Villela.

Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.
Votação unânime.

Protocolo n? 7.123/83.

b) Recurso n? 6.091 — Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na — Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 19a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroído Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.

Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.
Votação unânime.

Protocolo n? 516/84.

c) Recurso n? 6.092 — Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na — Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias co-
letivas, julgou recurso referente à apuração da urna da
23a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pauta de
julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite F''ho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroído Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.

Conheceu-se do recurso ^ s e lhe deu provimento.
Votação unânime.

Protocolo n? 520/84.

d) Recurso n? 6.093 — Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na — Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, juJgou recurso referente à apuração da urna
da 19a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente cm exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroído Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.

Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.
Votação unânime.

Protocolo n? 524/84.

e) Recurso n? 6.094 - Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na — Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 18a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroído Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Vil le la .

Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.
Votação unânime.

Protocolo n? 525/84.

fl Recurso n? 6.095 — Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na — Ara tuba) .

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas. julgou recurso referente à apuração da urna
da 10a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial .

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.; Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.

Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.
Votação unânime.

Protocolo n? 526/84.

g| Recurso n? 6.096 — Classe 4! — Ceará (89? Zo-
na — Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período de férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 9'.' Seçáo Eleitoral, sem prévia publicação da pauta
de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito; Ma-
ria Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a Ve-
reador (Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Pre-
sidente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a Prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.

Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.
Votação unânime.

Protocolo n? 527/84.

h) Recurso n? 6.097 — Classe 4 m. —  Ceará (89' Zo-
na — Aratuba).
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Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 7* Seçáo Eleitoral, sem prévia publicação da pauta
de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretórío Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito; Ma-
ria Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a Ve-
reador (Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, por seu
Presidente em exercício da Comissão Executiva Regio-
nal, Raimundo Pereira Batista, candidato a Prefeito
pela Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Ca-
valcante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 528/84.

H Recurso n? 6.098 — Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na — Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 6a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pauta
de julgamento no órgão oficial .

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidato a Prefeito e Vice-Prefeito; Ma-
ria Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a Ve-
reador |Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Pre-
sidente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a Prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villeia.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 529/84.

j) Recurso n? 6.099 — Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na — Aratuba) .

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 22a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e v ice-pré feito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Protocolo n? 530/84.
I) Recurso n? 6.100 — Classe 4a. — Ceará (89* Zo-

na — Aratuba).
Contra decisão do TRE que no período das férias

coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 21? Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pauta
de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito; Ma-
ria Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a Ve-
reador (Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 531/84.

m\o n V 6.10 1 —  Classe 41  —  Ceará (89? Zo-
na — Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 16a Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Mar l i Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 532/84.

n) Recurso n? 6.102 — Classe 4! — Ceará (89! Zo-
na — Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 15a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Ma-
ria Marti Pereira de Souza e outros, candidatos a ve-
reador (Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 539/84.

o) Recurso n? 6.103 — Classe 4 m. —  Ceará (89! Zo-
na — Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 14a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista , candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 540/84.
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p) Recurso n? 6.104 - Classe 41 - Ceará (89a. Zo-
na — Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 13a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial .

Recorrentes; Díretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a verador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior) .

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 542/84.
q) Recurso n? 6.105 — Classe 4*.  —  Ceará (89; Zo-

na — Aratuba).
Contra decisão do TRE que no período das férias

coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 17a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial .

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado: José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 543/84.

rf Recurso n? 6.106 — Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na - Aratuba}.

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
dja 12a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e  vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv . : Pr Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda í  d o PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 545/84.

s) Recurso n? 6.107 — Classe 4° — Ceará (89* Zona
— Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da lia. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pau-
ta de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 546/84.

ti Recurso n? 6.108 — Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na Aratuba) .

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 8a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pauta
de julgamento no órgão oficial .

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
(Adv.: Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 547/84.

u) Recurso n? 6.109 — Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na - Aratuba).

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração da urna
da 7a. Seção Eleitoral, sem prévia publicação da pauta
de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
( A d v , : Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv . : Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 548/84.

v) Recurso n? 6.110 — Classe 4a. — Ceará (89a. Zo-
na — Aratuba) .

Contra decisão do TRE que, no período das férias
coletivas, julgou recurso referente à apuração das ur-
nas da lia. e da 12a. Seção Eleitoral, sem prévia publi-
cação da pauta de julgamento no órgão oficial.

Recorrentes: Diretório Regional do PMDB, por seu
Presidente e Delegado; José Martins de Souza e João
Leite Filho, candidatos a prefeito e vice-prefeito; Maria
Marli Pereira de Souza e outros, candidatos a vereador
( A d v . ' Dr. Carmino Donato Júnior).

Recorridos: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Relator: Ministro José Guilherme Villela.
Conheceu-se do recurso e se lhe deu provimento.

Votação unânime.
Protocolo n? 549/84.
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Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão.
E, para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretá-
rio, lavrei a presente Ata que vai assinada pelos Se-
nhores Ministros-membros deste Tribunal.

Brasília, 27 de março de 1984 —Soares Munoz,  Pre-
sidente. — Décio Miranda  —  Rafael  Mayer  —  Torreão
Braz —  Washington  Bolívar  —  José Guilherme  Villela
— Sérgio  Dutra  —  Mártires  Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

ATA DA 20? SESSÃO, EM 27 DE MARÇO
DE 1984

SESSÃO ADMINISTRATIVA

Presidência do Senhor Ministro Soares Munoz.
Presentes os Senhores Ministros Decio Miranda, Ra-
fael Mayer, Torreão Braz, Washington Bolívar, José
Guilherme Villela e Sérgio Dutra. Compareceu o Se-
nhor Professor Mártires Coelho, Procurador-Geral
Eleitoral. Secretário, Dr. Geraldo da Costa Manso.

Ás dezenove horas foi aberta a sessão, sendo lida e
aprovada a Ata da 19? sessão.

Julgamentos

a) Processo n? 7.004 — Classe 10? — Bahia (Salva-
dor).

Pedido de crédito suplementar no valor de Crí
34.490.000,00, formulado pelo TRE, para fazer face a
despesas de indenização ao espólio de Dilson Jatahy
Fonseca.

Relator: Ministro Rafael Mayer.
Indeferiu-se o pedido nos termos do parecer da

Procuradoria Geral da República. Decisão unânime.

Protocolo n? 6.669/83.
b) Consulta n? 6.857 — Classe 10? — Distrito Fe-

deral (Brasília).

Consulta o Senador Itamar Franco: 1( O preceito
do art. 72, parágrafo único, da Lei n? 5.682/71, ao esta-
belecer que o titular de mandato legislativo só pode
participar como fundador de novo Partido uma ve z du -
rante u m quadriénio,  não afronta o disposto no art.
152, § 5? da Constituição Federal? 2) Caso a resposta ao
primeiro quesito seja negativa, qual seria o dies  a  qu o
do quadriénio referido no artigo 72, parágrafo único,
da Lei Orgânica dos Partidos Políticos? 3) Ainda no
caso de ser negativa a resposta ao primeiro quesito,
haveria no texto alguma limitação implícita quanto ao
momento a partir do qual o titular de mandato legisla-
tivo estaria legitimado a participar da fundação de no-
va entidade partidária sem sofrer qualquer sanção le-
gal?

Relator: Ministro Sérgio Dutra.
Julgou-se prejudicada a consulta tendo em vista as

Resoluções n?s 11.716 e 11.717. Decisão unânime.

Protocolo n? 4.635/83.
c) Processo n? 7.006 — Classe 10? — Santa Catari-

na (Florianópolis).
Encaminha o Tribunal de Justiça lista tríplice para

preenchimento da vaga de juiz substituto do TRE, da
classe de jurista, a ocorrer com o término do 2? biénio

do Dr. Énio Demaria Cavallazzi, composta dos advoga-
dos: Dr. Ermy Jannis, Dr. José Manoel Soar e Dr. Ro-
gério Otávio Ramos.

Relator: Ministro Washington Bolívar.

Encaminhou-se a lista. Decisão unânime.
Protocolo n? 829/84.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão.

E, para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretá-
rio, lavrei a presente Ata que vai assinada pelos Se-
nhores Ministros-membros deste Tribunal.

Brasília, 27 de março de 1984 — Soares  Mufioz,
Presidente — Decio Miranda  —  Rafael  Mayer  —  Tor-
reão Braz  —  Washington  Bolívar  — José  Guilherme
Villela Sérgio  Dutra  Mártires  Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

ATA DA 21? SESSÃO, EM 29 DE MARÇO
DE 1984

SESSÃO ADMINISTRATIVA

Presidência do Senhor Ministro Soares Munoz.
Presentes os Senhores Ministros Néri da Silveira, Ra-
fael Mayer, Torreão Braz, Washington Bolívar, José
Guilherme Villela e Roberto Rosas. Compareceu o Dr.
Val im Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.
Secretário, Dr. Geraldo da Costa Manso. Não compare-
ceram, por motivo justificado, o Senhor Professor Már-
tires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral e os Senhores
Ministros Decio Miranda e Sérgio Dutra.

Às dezoito horas e trinta minutos foi aberta a ses-
são, sendo lida e aprovada a Ata da 20? sessão.

na) .

Julgamentos

a) Processo n? 7.010 — Classe 10? — Piauí (Teresi-

Submete o TRE à aprovação do TSE a decisão que
criou a 54" Zona — Demerval Lobão, desmembrada da
2V Zona — Teresina.

Relator: Ministro Rafael Mayer.

Aprovou-se a criação da 54? Zona no Estado do
Piauí. Decisão unânime.

Protocolo n? 898/84.

b) Processo n? 7.011 — Classe 10? — Distrito Fede-
ral (Brasília).

Requer o PDT a formação de rede de Rádio e Tele-
visão para transmissão de sessão pública que realizará
no dia 18 de abril de 1984, na sede do partido.

Relator: Ministro Torreão Braz.
Deferiu-se nos termos do voto do Ministro-Relator.

Decisão unânime.

Protocolo n? 932/84.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão.

E, para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretá-
rio, lavrei a presente Ata que vai assinada pelos Se-
nhores Ministros-membros deste Tribunal.

Brasília. 29 de março de 1984 — Soares Muiioz,
Presidente — Néri d a Silveira  —  Rafael  Mayer  —  Tor-
reão Braz  —  Washington  Bolívar  —  José  Guilherme
Villela -  - Roberto  Rosas  -  Valim  Teixeira,  Pro-
curador-Geral Eleitoral, Substituto.

JURISPRUDÊNCIA

ACÓRDÃO N? 7.670
(de 6 de outubro de 1983) 033

Recurso n? 5.264 — Classe 4? — Ceará
(77? Zona — Pacoti)

- Filiação  partidária.  Data  inicial  para  sua
validade.

— Recurso  julgado prejudicado  por  perda  de
interesse.

Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito-

ral, por unanimidade de votos, julgar prejudicado o re-
curso, nos termos das notas taquigráficas em apenso,
que ficam fazendo parte integrante da decisão.
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Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 6 de outubro de 1983 — Soares Munoz,

Presidente — J. M . d e Souza  Andrade,  Relator -
Valim Teixeira,  Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado no DJ de 6-6-84)

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  J . M . d e Souza  Andrade  (Rela-
tor): Senhor Presidente a questão está suficientemente
esclarecida no parecer da douta Procuradoria Geral
Eleitoral, que assim se pronuncia (fls. 63/64):

«1. José Maria Pimenta de Souza e outros,
requererem ao MM. Juiz Eleitoral da 77! Zona,
Pacoti, Estado do Ceará, fosse declarada como
válida a data de 12-5-82 como sendo a de suas fi-
liações ao Partido Democrático Social, data em
que assinaram as respectivas fichas, e não 20-5-
82, data do deferimento pela Comissão Executiva
Municipal, o que deferido pela sentença de fls.
21.

2. Contra essa decisão, manifestou recurso
o Diretório Regional do Partido, por seu Delega-
do, alegando afronta às normas que disciplinam
o pedido de filiação partidária, e divergência ju-
risprudencial consubstanciada no Acórdão n?
5.965. A decisão do Egrégio Tribunal a quo,  aco-
lhendo parecer da douta Procuradoria Regional,
negou provimento ao recurso, por entender que a
data a ser considerada como de filiação partidá-
ria é aquela em que o filiado assina a respectiva
ficha, no caso 12-5-82, e não 20-5-82, data em que
foi deferido o pedido no âmbito partidário.

3. Inconformado, o Diretório Regional ma-
nifesta o recurso de fls. 53, fundado no permissi-
vo das letras a e b, do Código Eleitoral, alegando
afronta ao artigo 65 e seus parágrafos, da Lei Or-
gânica dos Partidos Políticos, combinado com os
artigos 116 e 122, da Resolução n? 10.785/80, e di-
vergência jurisprudencial consubstanciada nos
Acórdãos n?s 5.121 e 5.956, no sentido de que o
preenchimento da respectiva ficha, por si só, não
constitui filiação partidária, sendo necessário o
transcurso do prazo de 3 dias para a impugna-
ção, e a decisão da Comissão Executiva Munici-
pal, que ocorrerá no prazo máximo de cinco dias.
Na hipótese, tendo as fichas sido preenchidas no
dia 12-5-82, em 15 subsequente transcorreu o pra-
zo para impugnação, que não houve, sendo defe-
ridas no dia 20, último dia do prazo conferido à
Comissão Executiva.»

É o relatório.

O Senhor Ministro  J . M . d e Souza Andrade  (Rela-
ro): Senhor Presidente, o parecer exarado nos autos pe-
lo Dr. Valim Teixeira, e aprovado pelo Dr. Mártires
Coelho, Procurador-Geral Eleitoral, dá a seguinte solu-
ção ao caso (fls. 64/65):

«4. Preliminarmente, entendemos que o pre-
sente recurso perdeu o seu interesse. Na petição
inicial, dirigida ao MM. Juiz Eleitoral, os reque-
rentes pretenderam resguardar o direito de pos-
tularem o cargo eletivo ao próximo pleito de 15
de novembro, o que só poderia ocorrer se com-
provassem filiação ao Partido em data anterior a
15-5-82. Ocorre que, se postularam, tiveram defe-
ridos os respectivos registros, sem que tenha ha-
vido recurso para as instâncias superiores. Par-
tindo desse pressuposto, qualquer que seja a de-
cisão do Colendo Tribunal Superior, seja consi-
derando como válida a data do preenchimento da
ficha, seja a data em que o pedido foi deferido
pela Comissão Executiva, em nada poderá in-

fluir. Ao contrário, se não chegaram a concorrer
a cargo eletivo nenhum, estão definitivamente re-
gistrados ao Partido, com tempo suficiente, caso
queiram concorrer a pleitos futuros, desde que
não se desliguem do Partido, não se discutindo
mais a respeito de que data deve ser considerada
como válida a filiação.

Por outro lado, entendemos que sobre o as-
sunto debatido, não deve ser adotado procedi-
mento apartado do registro de candidato, tal co-
mo entendimento já consagrado para o exame da
legalidade da convenção partidária para escolha
de candidatos, onde se admite o exame de even-
tual nulidade apenas em conjunto com o exame
do registro dos candidatos escolhidos.

5. Diante do exposto, opinamos no sentido
de ser considerado prejudicado o presente ape-
lo.»

Por entender plenamente válidos esses argumentos,
máxime no que concerne à propriedade da medida judi-
cial que se pretende obter fora do processamento es-
pecífico, relativo ao exame de registro de candidato,
adoto as conclusões da chefia do Ministério Público
Eleitoral, no sentido de considerar prejudicado o recur-
so sob exame.

VOTO PRELIMINAR

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela:  Tenho
dúvida em acompanhar o eminente Relator, quando
S. Ex° acolhe o fundamento relacionado com a prelimi-
nar suscitada pela douta Procuradoria Geral, de que só
se pode descutir sobre filiação partidária no processo
de registro ou impugnação de candidatura.

2. Embora, ao pretender fixar em 12 de maio a da-
ta de sua filiação ao partido, o recorrente haja deixado
subentendido seu propósito de concorrer ao pleito de 15
de novembro, é certo que o problema da filiação pode
ter outras consequências jurídicas previstas tanto na
legislação eleitoral quanto na partidária.

3. Admitiria julgar prejudicado o recurso, se o re-
corrente não houvesse disputado a eleição, que já se
realizou, mas não por efeito da afirmação ampla de não
ser possível a simples ação declaratória em matéria de
filiação partidária, que não se me afigura exata nem
condizente com a jurisprudência desta Corte, a qual,
frequentemente, tem julgado questões sobre filiação fo-
ra do processo de registro e impugnação de candidatos
às eleições.

4. Data  vénia,  rejeito, portanto, a preliminar aco-
lhida pelo eminente relator de que a Justiça Eleitoral
não pode conhecer de ação autónoma, cujo objeto seja a
declaração da existência ou inexistência de filiação par-
tidária.

O Senhor Ministro J . M. de Souza Andrade:  Senhor
Presidente, indico adiamento do julgamento.

EXTRATO DA ATA

CE — Rei.: Min. J. M.Rec. n? 5.254 — Classe 4'
de Souza Andrade.

Recorrente: Diretório Regional do PDS.
Recorridos: Procuradoria Regional Eleitoral e José

Maria Pimenta de Souza e outros.
Decisão: Rejeitou-se, contra os votos dos Ministros

Relator e Carlos Madeira, a preliminar de que o recurso
esta prejudicado e o julgamento foi adiado por indica-
ção do Ministro-Relator.

Presidência do Ministro Soares Mufíoz.  Presentes
os Ministros Dedo Miranda,  Rafael  Mayer,  Carlos  Ma -
deira, Cueiros  Leite,  J.  M.  de  Souza  Andrade,  José
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio  Mártires  Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 23-11-82)
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RELATÓRIO

O Sr . Ministro  J . M . d e Souza  Andrade  (Relator):
Senhor Presidente, segundo me parece, indiquei o adi-
amento do julgamento porque houve uma dissensão
quanto à admissibilidade, ou não. da ação declaratória
nesse caso concreto, ou seja, para que se busque, atra-
vés da ação declaratória, uma decisão judicial, fora do
processo de registro de candidatos, a respeito da vali-
dade da filiação e da data a partir da qual essa filiação
se concretizou.

O relatório é o seguinte: em petição dirigida ao
MM. Juiz Eleitoral da 77? Zona Eleitoral em Paço-
ti/CE, José Maria Pimenta de Souza e outros sete (7),

todos eleitores inscritos naquela Zona, pediram que
fosse declarado, por sentença de caráter preventivo e
acauteladora de direitos, o poder de apresentarem-se
como candidatos à futura Convenção Municipal do
Partido Democrático Social, tendo-se em conta que as
suas filiações partidárias, para o efeito do que dispõe
o artigo 2V, da Lei nV 5.782, de 5-6-72, devem ser consi-
deradas como formalizadas em 12-5-82, data em que se
encaminharam ao Presidente do Diretório Municipal
do PDS as suas fichas de filiação partidária, e não em
20-5-82, data que veio a ser consignada nas respectivas
fichas, como sendo a de inscrição no Partido.

Alegam os suplicantes que, tendo formalizado os
seus pedidos em 12-5-82, não podem ser prejudicados
pela demora decorrente do processamento de,suas filia-
ções partidárias, que atende às formalidades previstas
nos artigos 113 e seguintes, da Resolução n? 10.785.

Pela sentença de fl. 21, a MM' Juíza Eleitoral de-
clarou que «a simples assinatura da ficha de filiação
partidária, e a sua entrega ao Diretório Regional ou
Municipal , por si só, já constitui um ato de filiação
partidária ad referendum  do diretõrio respectivo».

O Diretório Regional do Partido Democrático So-
cial — PDS insurgiu-se contra essa decisão, apresen-
tando o recurso ordinário de fls. 24 a 26, que veio a ser
julgado pelo v. acórdão de fls. 50 e 51, no qual o Egré-
gio Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, depois de re-
conhecer a legitimidade do suplicante como recorrente,
tendo-se em conta a sucumbéncia caracterizada, deci-
diu concluir pelo seu desprovimento.

Ainda inconformado, o PDS formulou o recurso es-
pecial de fls. 53 a 56, que se apoia na alegada ofensa ao
artigo 65 e seus parágrafos, da Lei n? 5.682/72, com as
alterações da Lei n? 6.767/79, e as disposições dos arti-
gos 116/122, da Resolução n? 10.785/80, cujo artigo 117,
§ l?, não teria sido aplicado com acerto pela decisão re-
gional; e apresentam-se a confronto duas decisões desta
Corte Superior, que estariam em divergência com o v.
acórdão recorrido.

A douta Procuradoria Geral Eleitoral, em Parecer
da lavra do ilustre Dr. A. G. Valim Teixeira, aprovado
pelo eminente Professor Mártires Coelho, emitiu o se-
guinte pronunciamento sobre a questão (fls. 64 e 65):

«Preliminarmente, entendemos que o presen-
te recurso perdeu o seu interesse. Na petição ini-
cial, dirigida ao MM. Juiz Eleitoral, os requeren-
tes pretenderam resguardar o direito de postula-
rem o cargo eletivo ao próximo pleito de 15 de
novembro, o que só poderia ocorrer se compro-
vassem filiação ao Partido em data anterior a
15-5-82, Ocorre que, se postularam, tiveram defe-
ridos os respectivos registros, sem que tenha ha-
vido recurso para as instâncias superiores. Partin-
do desse pressuposto, qualquer que seja a deci-
são do Colendo Tribunal Superior, seja conside-
rando como válida a data do preenchimento da
ficha, seja a data em que o pedido foi deferido
pela Comissão Executiva, em nada poderá in-
fluir. Ao contrário, se não chegaram a concorrer
8 cargo eletivo nenhum, estão definitivamente re-
gistrados ao Partido, com tempo suficiente, caso
queiram concorrer a pleitos futuros, desde que

não se desliguem do Partido, não se discutindo
mais a respeito de que data deve ser considerada
como válida a filiação.

Por outro lado, entendemos que sobre o as-
sunto debatido, não deve ser adotado procedi-
mento apartado do registro de candidato, tal
como entendimento já consagrado para o exame
da legalidade da convenção partidária para esco-
lha de candidatos, onde se admite o exame de
eventual nulidade apenas em conjunto com o exa-
me do registro dos candidatos escolhidos.

Diante do exposto, opinamos no sentido de
ser considerado prejudicado o presente apelo.»

É o relatório, Senhor Presidente.

O Senhor  Ministro  J . M . d e Souza  Andrade:  Se-
nhor Presidente, tem razão a douta Procuradoria Geral
Eleitoral, quando diz que o recurso formulado pelo Di-
retório Regional do Partido Democrático Social — PDS
perdeu interesse, podendo ser julgado prejudicado, de
vez que, ou os filiados postularam o registro de suas
candidaturas, e a pretensão foi o objeto de decisão judi-
cial que já transitou em julgado, ou não o postularam,
o que não lhes afasta o poder de requererem aquele re-
gistro antes das próximas eleições, quando já terão a
seu favor o decurso do insterstício legal.

Todavia, tendo-se em conta a relevância da tese em
discussão, já decidimos, em Sessão anterior, que esta
Corte Superior deve pronunciar-se sobre a possibilida-
de de julgar-se, através de ação declaratória totalmente
desvinculada do competente processo de registro de
candidatos, a validade de filiação partidária e a data de
sua concretização, para o efeito de futuro registro de
candidato.

O que se pretendeu, com a propositura da presente
ação declaratória, foi um pronunciamento da Justiça
Eleitoral a respeito de condição de elegibilidade dos su-
plicantes.

Embora se tenha pedido para o MM. Juiz «decla-
rar por sentença o legítimo direito dos mesmos de
apresentarem-se candidatos à Convenção Municipal do
Partido Democrático Social, ao qual estão filiados», a
inicial conclui por pleitear esse pronunciamento judi-
cial «a fim de que fiquem afastadas quaisquer investi-
das futuras contra o seu direito» (fl. 3).

Logo, está claro que a pretensão dos autores, mani-
festada através da presente ação declaratória, foi a de
verem reconhecida, em pronunciamento judicial da Jus-
tiça Eleitoral, a sua condição de elegibilidade relativa à
data de filiação no partido a que pertencem.

A respeito deste tema, diz a Procuradoria Geral
Eleitoral que «não deve ser adotado procedimento apar-
tado do registro de candidato», sendo incabível, portan-
to, alcançar-se a pretensão colimada através de ação
declaratória.

Em favor da tese adotada pelo douto Parecer,
dir-se-ia que a coisa julgada, decorrente da decisão pro-
ferida em ação declaratória idêntica ã presente, quando
não houvera recurso ordinário para o Tribunal Regio-
nal Eleitoral, deveria ser respeitada pelo mesmo Tribu-
nal Regional Eleitoral, na ocasião em que um dos auto-
res pleiteasse o registro de sua candidatura a deputado
estadual. Vale dizer: a competência originária, para o
julgamento desse registro, é do Tribunal Regional Elei-
toral; mas, como o Juiz Eleitoral já declarara, através
de decisão transita em julgado, a data em que se consi-
derou efetivada a filiação, o Egrégio TRE estaria obri-
gado a respeitar a sentença de primeiro grau, acoberta-
da pela rés judicata.

O argumento é sério, mas, acima dele, paira o res-
peito à preclusáo máxima, que é objeto de previsão
constitucional.
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Não se pode negar, data vénia,  que os autores têm
interesse de agir.

Na verdade, não encontrei motivo de ordem legal
que impeça aos autores o ajuizamento de ação declara-
tória, para o fim colimado.

Destarte, concessa  máxima  vénia,  entendo que os
autores têm direito à prestação jurisdicional pleiteada.

Ademais inexiste incompatibilidade entre as carac-
terísticas do processo eleitoral e o procedimento da
acfio declaratória.

Por conseguinte, preliminarmente, julgo admissível
a ação declaratória proposta pelos recorrentes; mas, de-
vido à atual falta de interesse no julgamento de mérito,
julgo prejudicado o recurso especial pelos mesmos in-
terposto.

(Decisão unânime).

EXTRATO DA ATA

Rec. n? 5.254 — Classe 4'  —  CE — Rei.: Min. J. M.
de Souza Andrade.

Recorrente: Diretório Regional do PDS.

Recorridos: Procuradoria Regional Eleitoral e José
Maria Pimenta de Souza e outros.

Decisão: Julgou-se prejudicado o recurso. Decisão
unânime.

Presidência do Ministro Soares Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Cueiros
Leite, Torreão  Braz,  J.  M.  de  Souza  Andrade,  José
Guilherme Villela  e  o Dr. Valim  Teixeira,  Procurador-
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 6-10-83).

ACÓRDÃO N? 7.748 O  J 2.
Vk V(de 15 de dezembro de 1983)

Recurso n? 5.945 — Classe 4! —
Minas Gerais (Belo Horizonte)

— Aposentadoria.  Exercício  temporário  de
função gratificada.

— Sua  concessão,  com  a  vantagem  do  art.
184, I,  da  Lei  n?  1.711/52,  c/c  a  Lei  n°  6.701/79,
constitui violação  ao disposto  no  art.  102,  § 2? da
Constituição Federal,  pois  a  mera  substituição
eventual não  gera  direito  adquirido  à  incorpora-
ção da  função  gratificada  aos  proventos da  inati-
v i da de.

— Recurso  especial conhecido  e  provido.
Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito-

ral, por unanimidade  d e votos,  conhecer do recurso e
dar-lhe provimento, nos termos das notas taquigráficas
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da deci-
são.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de dezembro de 1983 — Soares Munoz,
Presidente — J. M . d e Souza  Andrade,  Relator -
Valim Teixeira,  Procurador-Geral Eleitoral, Substitu-

(Publicado no DJ de 6-6-84).

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  J . M . d e Souza  Andrade  (Rela-
tor): Senhor Presidente, a título de relatório, passo a
ler duas peças do processo que retratam com fidelidade
a controvérsia: o despacho que admitiu o recurso espe-
cial, e o parecer da douta Procuradoria Geral Eleitoral.

O despacho é o seguinte (fls. 95/96):

«Myriam Café Ferreira, Técnico Judiciário
B, NS-16, do Quadro Permanente da Secretaria
deste Tribunal, contando mais de 30 (trinta) anos
de efetivo exercício, requereu sua aposentadoria,
nos termos da legislação em vigor.

À época do requerimento ocupava, em subs-
tituição, a função de confiança de Chefe do Ser-
viço de Controle do Eleitorado e Expedientes —
DAM11-3.

Através do R. Acórdão n? 636/82, a E. Corte
deferiu o pedido, assegurando à requerente, entre
outros, o benefício do artigo 184, I, da Lei
1.711/52, vale dizer: proventos correspondentes
ao cargo imediatamente superior de Técnico Ju-
diciário C, NS-21, respeitada a limitação do arti-
go 102, § 2?, da E.C. 1/69.

Inconformada com a concessão do benefício
acima destacado — e só nesta parte — a douta
Procuradoria Regional, tempestivamente, mani-
festa o Recurso Especial de fls. e fls., apoiando-
se no artigo 276, I, 'letra a, do Código Eleitoral,
alegando ofensa ao já mencionado dispositivo
constitucional.

Sustenta, em prol de sua tese, o entendimen-
to de que o exercício da função de confiança, no
caso, o foi em substituição,  po r 6 0 (sessenta)
dias, apenas,  não podendo, por conseguinte, ser
considerado como  vantagem  de  caráter  per-
manente para fixação do vencimento-base e,
jpso facto,  ensejar à requerente proventos supe-
riores aos vencimentos de seu cargo efetivo.
Aduz, finalmente, que a requerente exerceu
função gratificada  —  e não cargo  em comissão  —
sendo certo que a criação, alteração e extinçflo
das funções gratificadas acham-se nas atribui-
ções do próprio Poder Judiciário Federal (artigo
5? da L. Complementar 10/71).

Esta, em resumo, a hipótese sub judice.
Vigora no Colendo T.C.U. remansosa juris-

prudência no sentido de que, para concessão da
vantagem prevista no artigo 184, I, da Lei
1.711/52, com a redação dada pela Lei 6.701/79.
basta que o funcionário — no momento do pedido
de sua aposentadoria — esteja exercendo

'... cargo em comissão, em substitui-
ção por breve ou longo período (no caso,
por alguns meses), posto que em causa es-
tão o caráter permanente da vantagem e a
impossibilidade de sua incorporação ao es-
tipêndio da inatividade...' (fl. 34).

Entende, ainda, a Excelsa Corte de Contas
que vantagem permanente  refere-se ao cargo.

Desde que o cargo tenha permanentemente a
vantagem e inexistindo possibilidade de sua in-
corporação aos proventos (hipótese do artigo 180
dos Estatutos) essa vantagem, a toda evidência,
deve ser considerada na fixação do vencimento-
base para efeito da concessão da questionada
vantagem e da limitação constitucional.

In casu,  a requerente, como está dito na par-
te expositiva deste despacho, exercia Função
Gratificada —  DAI-111-3 — quando pleiteou sua
aposentadoria. Ora, essa função,  igualmente, tem
vantagem de  caráter permanente.

Vê-se, portanto, que a decisão consubstan-
ciada no Acórdão n? 636/82 está perfeitamente
afinada com a orientação do Colendo T.C.U. —
órgão que detém a competência constitucional
para julgar a legalidade das aposentadorias em
nosso País.

Assim, embora não dando por ofendido o ar-
tigo 102, § 2?, da Carta Magna, muito menos aco-
lhendo a distinção entre Cargo  e m Comissão  e
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Função Gratificada  para efeito de incidência de
vantagem permanente,  hei por bem admitir o
apelo.

Trata-se de matéria administrativa, de natu-
reza relevante, sendo, portanto, de toda conve-
niência um pronunciamento da Superior Instân-
cia Eleitoral sobre o assunto em exame.»

E o parecer é do seguinte teor (fls. 103/5):
«1. Cuida-se de recurso interposto pela dou-

ta Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de
Minas Gerais, contra decisão do Egrégio Tribu-
nal Regional que concedeu aposentadoria à servi-
dora Myriam Café Ferreira com a vantagem do
artigo 184, inciso I, da Lei n? 1.711/52, combina-
do com o disposto na Lei n? 6.701/79, por enten-
der que restou violada a regra do § 2? do artigo
102 da Constituição Federal.

2. A seu ver, estando a servidora em ques-
tão no exercício da função gratificada, em substi-
tuição, não podia esta servir de base de cálculo
para os proventos correspondentes ao vencimen-
to ou remuneração da classe imediatamente supe-
rior sem ferir o teto constitucional, dado o cará-
ter eventual da percepção, sendo que a concessão
da vantagem deveria ser examinada sob o ângulo
do exercício permanente da função.

3. A nosso ver, data  vénia,  não assiste ra-
zão à douta Procuradoria Regional. Com efeito,
dispõe o artigo l? da Lei n? 6.701, de 24 de outu-
bro de 1979, verbis:

'As vantagens previstas no artigo 184
da Lei n? 1.711, de 28 de outubro de 1952,
são devidas ao funcionário que se aposen-
tar com o tempo de serviço fixado em lei
para aposentadoria voluntária com proven-
tos integrais e, em caso nenhum, ensejarão
proventos de inatividade que excedam a
remuneração percebida no serviço ativo pe-
lo exercício de cargo ou função correspon-
dente àquele em que se aposentou.1

Vè-se, portanto, que há de ser levada em con-
ta, para o cálculo dos proventos da aposentado-
ria a remuneração do cargo ou função exercida
pelo ínativo no momento da aposentadoria. No
caso concreto, quando do ato de aposentação, a
servidora em questão exercia, temporariamente
função gratificada, sendo a sua remuneração
maior do que a do simples cargo efetivo, ensejan-
do a concessão da vantagem prevista no item I do
artigo 184, como bem entendeu o Egrégio Tribu-
nal a  QUO.  Não houve assim, a invocada violação
ao disposto no § 2? do artigo 102 da Carta Mag-
na, pois o aresto recorrido foi expresso nesse
sentido, fazendo constar a obrigatoriedade de ob-
servação à limitação imposta pelo texto constitu-
cional.

4. Demais disso, é de se ressaltar, hoje, a
interpretação liberal que vem dando o Egrégio
Tribunal de Contas no tocante aos efeitos do
tempo de exercício em cargo em comissão e fun-
ção gratificada, ainda que em caráter temporário,
em substituição ou mesmo respondendo pelo ex-
pediente do setor. Pelo anexo VIII da Ata n?
22/82, do Tribunal de Contas, verifica-se que não
há mais dúvidas quanto à possibilidade de con-
cessão da vantagem do artigo 180 da Lei n?
1.711/52 ao servidor que o esteja exercendo, mes-
mo em substituição. Para tanto, entende a Egré-
gia Corte que 'não importa seja o exercício do
cargo em comissão,  em substituição por breve ou
longo período posto que em causa estão o caráter
permanente da vantagem e a impossibilidade de
sua incorporação ao estipêndio da inatividade e,
desde que observadas as demais condições para

aposentadoria, presta-se ao deferimento da van-
tagem estatutária sem desrespeito ao limite pre-
visto no artigo 102, § 2?, da Lei Maior.

Da mesma forma, para a concessão da vanta-
gem prevista na Lei n? 6.732/79 — a chamada lei
'dos quintos' — vemos que o Departamento Ad-
ministrativo do Serviço Público já emitiu orien-
tação no sentido de ser viável a computação
do tempo de exercício em função gratificada,
mesmo em substituição, para efeito de concessão
da vantagem.

Assim, por entendermos que na hipótese não
ocorreu a pretendida violação ao disposto no § 2?
do artigo 102 da Constituição Federal, e por
afigurar-nos a decisão recorrida mais do que ra-
zoável, pois que seguiu a mesma linha de inter-
pretação adotada tanto pela Egrégia Corte de
Contas como pelo Departameto Administrativo
do Serviço Público em temas semelhantes, somos
pelo não conhecimento do presente apelo especial
e, se conhecido, somos pelo seu desprovimento.»

E o relatório.

O Senhor  Ministro  J . M . d e Souza  Andrade  (Rela-
tor): Senhor Presidente, concessa  máxima  vénia,  ouso
discordar do Parecer exarado pela douta Procuradoria
Geral Eleitoral, pois entendo procedente o argumento
contido no recurso, no sentido de «que a vantagem de
caráter permanente tem de ser examinada sob o ângulo
do tempo em exercício de substituição do cargo e o
modus de sua investidura» I f i . 93).

Por isso entendo contrariada a Constituição da Re-
pública, por negativa de vigência ao que dispõe o seu
art. 102, § 2°.

De feito, a prevalecer o entendimento esposado pe-
lo v. acórdão regional, a substituição geraria direito ad-
quirido ã percepção da vantagem prevista no artigo
184, da lei estatutária.

Data vénia,  se é inadmissível que, cessado o perío-
do de eventual substituição, o substituto tenha garanti-
da a incorporação da respectiva função gratificada aos
seus proventos, como e por que admitir-se essa incorpo-
ração nos proventos da inatividade, pelo simples moti-
vo de que a aposentadoria foi requerida durante o
período da substituição?.

Dir-se-ia, como defendido no r. despacho que admi-
tiu o apelo especial, «que vantagem permanente  refere-
se ao cargo», e  nflo ao funcionário que o ocupa. Pelas
razões já expostas, o argumento não me convence.

Destarte, por entender que a mera substituição
eventual não autoriza que se considere a respectiva
função gratificada como vantagem permanente atri-
buída ao substituto, concluo que a incorporação dessa
função gratificada nos proventos da inatividade, com
base no fato de que a aposentadoria fora requerida no
período de substituição, contraria a regra insculpida no
artigo 102, § 2?, da Lei Maior.

Em consequência, conheço do recurso especial e
lhe dou provimento.

(Decisão unânime).

EXTRATO DA ATA

Rec. n? 5.945 — Classe 4'.  —  MG — Rei.: Min. J.
M. de Souza Andrade.

Recorrente: Procuradoria Regional Eleitoral.
Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro-

vimento. Votação unânime.
Presidência do Ministro Soares Munoz. Presentes

os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  TorreSo
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Braz, Washington  Bolívar.  J.  M.  de  Souza  Andrade,
José Guilherme  Villela  e  o  Dr. Mártires  Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

ÔRDAO N? 7.844
(de 10 maio de 1984)

Recurso n? 6.130 — Classe 4? — Agravo — Cearé
— (89! Zona — Aratuba).

Recurso especial.  Falta  de  objeto.
Já tendo  sido  julgado,  pelo  TSE,  recurso  es-

pecial idêntico, em que o  PMDB figurou  como  re-
corrente ao  lado  de  seus  candidatos,  o  segundo
recurso, no  qual  renova  a  mesma  argumentação,
deve ser  julgado prejudicado  por  falta  de  objeto.

Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito-

ral, por unanimidade de votos, não conhecer tanto do
recurso especial quanto do agravo de instrumento, nos
termos do voto do relator, que fica fazendo parte inte-
grante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 10 de maio de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente — José Guilherme  Villela,  Relator — Mártires
Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

{Publicado no DJ  de 6-6-84)

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela:  O
TRE/CE homologou desistência de recurso interposto
pelo PDS-1 quando da apuração do pleito de 15-11-83
em Aratuba (fl. 24).

2. O PMDB/CE, apesar de não ter sido vencido,
manifestou recurso especial contra tal acórdão ( f l s
89/96), renovando o mesmo recurso que já interpusera
juntamente com seus candidatos (fl. 39/65).

3. Depois de admitido o recurso (fl. 97). o ilustre
Presidente do TRE entendeu de reconsiderar seu des-
pacho (fl. 110), do que adveio o presente agravo, contra
o qual opinou a douta Procuradoria Geral Eleitoral,
mediante parecer do ilustre Dr. Valim Teixeira, assim
redigido:

•Trata-se de agravo de instrumento interpos-
to pelo Diretório Regional do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro no Ceará, por seu
Delegado, contra despacho que negou trânsito ao
recurso da decisão do Tribunal Regional Eleito-
ral que homologou desistência ao apelo manifes-
tado pela Sublegenda l do Partido Democrático
Social, mantendo, assim decisão da Junta Apura-
dora que anulou 2 (dois) votos na urna 2 da 2*
Seção do Município de Aratuba no pleito realiza-
do em 15-11-83.

A hipótese é idêntica à versada no Recurso
n? 6.129, onde se examinou recurso manifestado
tanto pelo Partido, através de advogado legal-
mente constituído, como dos candidatos interes-
sados, contra o mesmo Acórdão n? 19.744/84,
prolatado pelo Egrégio Tribunal Regional do
Ceará. Entendemos, dessa forma, em preliminar,
que o presente agravo de instrumento deve ser
considerado prejudicado, porquanto interposto
pelo mesmo interessado contra única e mesma
decisão.

Caso assim não se entenda, entretanto, opi-
namos que ao mesmo seja dado a solução em-
prestada à matéria discutida no Recurso n? 6.129,

julgado em SessSo de 24-4-84, Acórdão n? 7.836,
da lavra do eminente Ministro José Guilherme
Villela, encimado pela seguinte ementa:

«Agravo de instrumento.  Recurso  es -
pecial. Ilegitimidade  do  nâo-sucumbente:

1. Não tendo sido modificada pelo
TRE a decisão da Junta Apuradora favo-
rável ao PMDB, não possui esse Partido
legitimidade para recorrer ao TSE, pois lhe
falta sucumbência, requisito essencial a
qualquer recurso.

2. Admitido o recurso especial por
despacho do Presidente do Tribuna! a quo,
não pode ele próprio reconsiderá-lo, porque
a jurisdição passa ao TSE desde o momen-
to da admissão do mencionado recurso.

3. Agravo prejudicado, por ter sido
julgado, em caráter preferencial, o próprio
recurso especial, que, indevidamente, não
fora remetido ao TSE» (fls. 132/133).

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela  (Rela-
tor): Como se depreendeu do relatório, o PMDB/CE se
valeu de dois caminhos para impugnar o mesmo acór-
dão do TRE, a saber: no Rec. n'.' 6.129, já julgado por
esta Corte, figurou o Partido como um dos recorrentes
ao lado de seus candidatos; agora, no caso sub judice,
apresenta-se como o único recorrente, embora desenvol-
vendo a mesma argumentação do recurso anterior, do
qual o TSE não conheceu, por haver considerado o
PMDB, que não fora vencido na causa, parte ilegítima
para recorrer (Ac. n? 7.836, de 24-4-84).

2. É evidente, pois, que o recurso especial ficou
sem objeto. Adotando a orientação que prevaleceu no
julgamento anterior, aprecio em primeiro lugar o pró-
prio recurso especial, para julgá-lo prejudicado (escla-
reço que, como ocorreu no caso anterior, o ilustre Pre-
sidente do Tribunal a quo, depois de admitido o recur-
so especial, reconsiderou seu despacho, quando já não
mais poderia fazé-lo). Quanto ao presente agravo de
instrumento, que se destinaria a fazer subir o recurso
especial denegado, tenho-o também como prejudicado.

3. Em suma, reportando-me aos fundamentos do
Ac. n? 7.836, do qual anexo xerocópia, julgo prejudica-
dos tanto o recurso especial quanto o agravo de instru-
mento.

EXTRATO D A AT A

Rec. n ? 6.13 0 —  Class e 4".
Min. José Guilherm e Vil le la .

Agr. — CE - Rei.:

Agravante: Diretório Regional do PMDB, por seu
Delegado.

Agravados: Partido Democrático Social, pelo Presi-
dente em exercício da Comissão Executiva Regional;
Raimundo Pereira Batista, candidato a prefeito, pela
Sublegenda l do PDS (Adv.: Dr. José Aroldo Caval-
cante Mota).

Decisão: Julgou-se prejudicados o recurso especial
e o agravo. Votação unânime.

Presidência do Ministro Soares Munoz.  Presentes
os Ministros Décio Miranda, Rafael Mayer, Torreão
Braz, Washington Bolívar, José Guilherme Villela, Sér-
gio Dutra e o Dr. Valim  Teixeira,  Procurador-Geral
Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 10-5-84).
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ACÓRDÃO N? 1.845
{de 15 de maio de 1984)

107
Recurso n? 6.138 — Classe 4*

Alagoas (Maceió)

o
— Acórdão  d o TS E determinando  que o Tri-

buna/ Regional  apurasse  a  urna  d e forma  defini-
tiva.

- Decisão  que pressupõe  a  existência  d e
apuração anterior  pela  Junta,  ocasião  em que se
tomaram as providências  referidas  no s arts.  165,
166 e  167  do Código  Eleitoral.

- Interpretação  razoável  dos  textos  legais
pertinentes, que  não  autoriza  o  recurso  especial
pela letra  a.

- Validação  de  voto  de fiscal  de  partido, to-
mado em separado.  Questão  que envolve reexame
de prova, inadmissível  n a vi a extraordinária  (Sú-
mu/a n ? 279).

— Recurso  especial  não  conhecido.

Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito-

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur-
so, nos termos das notas taquigráficas em apenso, que
ficam fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 15 de maio de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente — Torreão  Braz,  Relator — Valim  Teixeira,
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado no D J de 6-6-84|

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral suma-
ria a espécie nestes termos (fls. 43/44):

«1. Pelo Acórdão n? 7.562, do Tribunal Su-
perior Eleitoral, foi determinado ao Egrégio Tri-
bunal Regional Eleitoral de Alagoas que apuras-
se definitivamente os votos contidos na 10? Seção
da 3' Zona da Capital.

2. O Egrégio Tribunal, cumprindo a deter-
minação apurou a referida urna, decidindo ainda,
no mérito: pela desnecessidade de obedecer todo
o procedimento previsto no artigo 165 do Código
Eleitoral, excecão feita ao item I, porquanto to-
das as demais questões restavam preclusas já
que devidamente examinadas pela Junta Apura-
dora, no momento da abertura e primeira apura-
ção da urna: apurar o voto encontrado em sepa-
rado, consignado pela fiscal do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro, Maria Salete de
Oliveira Costa, anteriormente anulado pela Junta
Apuradora.

3. Inconformados. Fernando Correia Ribei-
ro, vereador, e Audival Amélio da Silva Nino,
primeiro suplente, ambos do Partido Democráti-
co Social, manifestaram o recurso especial de fls.
2. com fundamento no artigo 276. item I, letra «a»
do Código Eleitoral, alegando negativa de vigên-
cia ao disposto no artigo 165, incisos I a XI, §§ 2°
a 5?, artigo 166, §§ l? e 2?, e artigo 167, incisos I e
II, do Código Eleitoral, bem como ao disposto no
artigo 220 do mesmo diploma legal, uma vez que,
tratando-se de apuração, deveriam ter sido obser-
vadas as regras constantes dos dispositivos le-
gais invocados, acarretando a nulidade da vota-
çfio. Quanto à validação do voto consignado pela
fiscal do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, desde que desobedecido o disposto
nos artigos 131, § 3? e 145 do Código Eleitoral,

restaram violadas as referidas disposições, uma
vez que se cuidou de apuração, e não de reconta-
gem de votos, prevista no artigo 181».

A seguir, opinou pelo não conhecimento do recur-
so, que foi contra-arrazoado pelo vereador eleito Moab
Leite Pessoa ( f l s . 30/36).

É o relatório.

O Senhor  Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, o acórdão desta Egrégia Corte determinou
que a urna fosse apurada definitivamente.

Essa decisão faz supor a existência de apuração
anterior efetuada pela Junta, ocasião em que, sem im-
pugnação dos interessados, foram tomadas as provi-
dências a que aludem os arts. 165, 166 e 167 do Código
Eleitoral. Toda a matéria constante dos preceitos legais
em atinéncia já estava encoberta pela preclusão, exceto
a do inciso I do artigo 165, e assim mesmo com referên-
cia ao período em que a urna ficou sob os cuidados do
Tribunal.

Destarte, inocorreu afronta aos textos legais indi-
cados pelos recorrentes, mas interpretação razoável,
que não autoriza o recurso especial pelo permissivo da
letra a (STF, Súmula n? 400), como bem anotou a
Procuradoria-Geral Eleitoral.

Quanto ao voto de D* Maria Salete de Oliveira
Costa, assevera o recorrido Moab Leite Pessoa, em seu
arrazoado, que ela era fiscal credenciada do PMDB na
Seção, consoante faz certo a Ata de Eleição anexa ao
Processo n? 5.960. De qualquer modo, de acordo com o
abalizado pronunciamento da Procuradoria-Geral, a
controvérsia envolve reexame de prova, inadmissível
na via extraordinária (STF, Súmula n? 279), por isso
que, em verdade, não se sabe «o motivo pelo qual foi
anulado pela Junta, nem mesmo o motivo pelo qual foi
validado pelo Egrégio Tribunal».

À vista do exposto, não conheço do recurso.

(Decisão unânime).

EXTRATO DA ATA

Rec. n? 6.138 — Classe 4".  —  AL — Rei.; Min. Tor-
reão Braz.

Recorrentes: Fernando Correia Ribeiro e Audival
Amélio da Silva Nino, candidatos a vereador, sob a le-
genda do PDS (Adv.: Dr. António Nabor Areias Bu-
lhões).

Recorrido: Moab Leite Pessoa, Vereador eleito, sob
a legenda do PDS (Adv.: Dr. Lauro Farias).

Decisão: Não se conheceu do recurso. Decisão unâ-
nime.

Usou da palavra, pelo recorrido: Dr. Lauro Farias.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros: Dedo  Miranda,  Néri  d a Silveira,  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela.  Sér-
gio Dutra  e o Prof. Mártires  Coelho,  Procurador-Gerai
Eleitoral.

(Sessão de 15-5-84|.

CORDÃO N? 7.846
(3 .̂15 de maio de 1984)

Recurso n ? 6.139 — Clasae 4 ?
Alagoas (Maceió).

- Impugnação  de  voto atribuído a  candidato
a vereador,  sob  o  fundamento  de  não  estar  indi-
cado com  clareza  o  número  correspondente  ao
mencionado candidato.
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— A  decisão  Que  repeliu  a  impugnação  e
mandou apurar  o  voto  não  importa  em  ofensa  ao
artigo 175,  § 2°, n°  I,  do  Código  Eleitoral.

— Recurso  especial não  conhecido.

Vistos, etc.

Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito-
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur-
so, nos termos das notas taquigráficas em apenso, que
ficam fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de maio de 1984 — Soares Munoz,  Pre-
sidente — Torreão  Braz,  Relator — Valim  Teixeira,
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado no DJ de 6-6-84).

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, pelo Acórdão n? 7.562, este Colendo Tribu-
nal Superior determinou que o Egrégio Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Alagoas apurasse em definitivo a urna
correspondente à 10* Seção da 3 m. Zona de Maceió.

Durante a apuração, conforme consta da ata res-
pectiva, registraram-se as seguintes ocorrências, in
verbis (fls. 34/35):

«aí Pelo Dr. António Nabor Areias Bulhões
advogado dos candidatos Audival Amélio da Sil-
va Nino e Fernando Correia Ribeiro, foi impug-
nado um voto para vereador, sob a alegação de
existência de flagrante dúvida no número grafa-
do sobre ser 1.618 ou 1.678, não se permitindo de-
terminar efetivamente a vontade do eleitor.

Decisão: A unanimidade de votos, decidiu o
Tribunal apurar o voto como sendo 1.618, tendo o
Dr. António Nabor Areias Bulhões recorrido ver-
balmente dessa decisão para, no prazo legal,
apresentar as suas razões por escrito.

ò) O Dr. António Nabor Areias Bulhões,
advogado dos candidatos Audival Amélio da Sil-
va Nino e Fernando Correia Ribeiro, impugnou
um voto dado ao candidato Moab Leite Pessoa,
por haver rasura, semelhança nos números grafa-
dos, podendo ser entendido como os números
1.618, 1.698, ou 1.648, bem como a realização do
exame grafológico nas cédulas apuradas até en-
tão, dada a existência de fraude.

Decisão: A unanimidade de votos, decidiu o
Tribunal apurar o voto, bem como as demais, ne-
gando, ainda, a realização do exame grafológico.

O Dr. António Nabor Areias Bulhões, recor-
reu dessa decisão, para, no prazo legal, apresen-
tar as suas razões por escrito, conforme determi-
na o artigo 17, § 2? da Resolução n? 11.457 de
1982, do TSE.

c) O Dr. António Nabor Areias Bulhões, ad-
vogado dos candidatos Audival Amélio da Silva
Nino e Fernando Correia Ribeiro, impugnou um
voto sob o fundamento de flagrante dúvida no
número grafado para vereador, se 1.018 ou 1.618.

Decisão: À unanimidade de votos, decidiu o
Tribunal, contar o voto para o candidato de n?
1.618.

O Dr. António Nabor Areias Bulhões, recor-
reu dessa  decisão, para, no prazo legal, apresen-
tar as suas razões por escrito, conforme dispõe o
artigo 17, § 2? da Resolução n? 11.457/82, do
TSE».

Ao arrazoarem o recurso, os recorrentes invocaram
o permissivo do artigo 276, inciso I, letra a , do Código
Eleitoral e arguiram violação do artigo 175, § 2?, n? I,
do mesmo diploma legal.

Admitido o recurso, o vereador eleito Moab Leite
Pessoa ofereceu contra-razões ffls. 39/45).

A Procuradoria-Geral Eleitoral, em parecer do Dr.
Valim Teixeira, aprovado pelo Prof. Inocêncio Mártires
Coelho, opinou pelo não-conhecimento do recurso (fls.
53/54).

É o relatório.

O Senhor  Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, é o seguinte o pronunciamento da douta
Procuradoria Geral Eleitoral a respeito da controvér-
sia ( f l . 54):

"4. A nosso ver, data vénia, não merece ser
conhecido o presente recurso especial. A evidên-
cia, trata-se de questão de interpretação, não im-
portando em vulneração ao dispositivo de lei in-
vocado, que diz serem nulos os votos, em cada
eleição pelo sistema proporcional, quando o can-
didato não for indicado, através do nome ou do
número, com clareza suficiente para distingui-lo
de outro candidato ao mesmo cargo, mas de ou-
tro partido, e o eleitor não indicar a legenda. Se
o Egrégio Tribunal, ao exame dos votos impug-
nados, formou convencimento de que tais votos
haviam sido sufragados em favor do candidato
de n? 1.618, e não 1.698, 1.648 ou 1.678, ou qual-
quer outro, tal decisão não pode ser tida como
contrária à norma legal invocada, não merecen-
do, por isso, ser reformada, ainda que não possa
ser tida como a melhor".

Adotando como fundamento do meu voto as consi-
derações aduzidas no tópico transcrito, não conheço do
recurso.

(Decisão unânime}.

EXTRATO DA ATA

Rec. n? 6.139 — Classe 4'.  —  AL — Rei.: Min. Tor-
reão Braz.

Recorrentes: Fernando Correia Ribeiro e Audival
Amélio da Silva Nino, candidatos a vereador, sob a le-
genda do PDS (Adv.: Dr. António Nabor Areias Bu-
lhões).

Recorrido: Moab Leite Pessoa, Vereador eleito,
sob a legenda do PDS (Adv.: Dr. Lauro Farias).

Decisão: Não se conheceu do recurso. Decisão unâ-
nime.

Usou da palavra, pelo recorrente: Dr. Lauro Fa-
rias.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros: Dedo  Miranda,  Néri  d a Silveira, Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,
Sérgio Dutra  e o Prof. Mártires  Coelho,  Procurador-
Geral Eleitoral.

(Sessão de 15-5-84.)

ACÓRDÃO N? 7.847<*> '~
( (de 17 de maio de 1984)

V \o n? 6.086 — Classe 4* — Agravo

Bahia (143? Zona — Santo Estevão)

— Reapuração  de  cédulas.
— Alegação  de  ocorrência  de  julgamento

ultra e extra petita, com violação do disposto no s
artigos 128,  264 e  460  do Código  de  Processo  Ci-
vil, po r te r o  Tribunal  a quo decidido  a  lide fora
dos limites em que foi  proposta.

C) No mesmo sentido o Acórdão n? 7.848, cujas notas
taquigráficas deixam de ser pubJicadas.
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- Agravo  de  instrumento provido,  a  fim de
determinar a  subida do  recurso  especial  para  me-
lhor exame.

Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito-

ral, por maioria de votos, dar provimento ao agravo
determinando-se a subida, para melhor exame, do re-
curso especial, vencidos os Ministros José Guilherme
Villela e Decio Miranda, nos termos das notas taqui-
gráficas em apenso, que ficam fazendo parte integrante
da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 17 de maio de 1984 — Soares Afuiioz. Pre-

sidente — Washington  Bolívar,  Relator — José Gui-
lherme Villela,  Vencido — Decio Miranda,  Vencido —
Mártires Coelho,  Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no DJ de 6-6-84)

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Washington  Bolívar  (Relator):
Senhor Presidente, em parecer firmado pelo Dr. Valim
Teixeira e aprovado pelo Prof. Inocêncio Mártires Coe-
lho, a douta Procuradoria Geral Eleitoral assim expõe
e opina sobre o presente agravo de instrumento (fls.
180/182):

«1. Ismael Ferreira dos Santos, candidato a
Prefeito pela sublegenda 2 do Partido Democráti-
co Social no Município de Santo Estêvão, Bahia,
requereu ao Egrégio Tribunal recontagem de vo-
tos, pretendendo fossem contados a seu favor na
2? Seçâo, cínco votos que foram considerados nu-
los pela Junta Apuradora; na 16" Seção, quatro
votos cujos números a Junta entendeu ilegíveis;
na 18! Seção, oito votos; na 13* sete votos; na 23?
nove votos; na 22? oito votos; na 27? um voto, e
ainda considerar nulo, nessa mesma secão, um
voto computado para o candidato a Prefeito pela
sublegenda l do mesmo Partido {petição de fl.
35).

2. O Egrégio Tribunal não conheceu do re-
curso, em virtude da ausência de impugnação pe-
rante a Junta Apuradora. Na Superior In s l ãm- i a ,
primeiro em agravo, e definitivamente em grau
de recurso (fls. 112 e seguintes), logrou êxito, o
recorrente, tendo sido determinado o retorno dos
autos à instância a qu o para julgamento do méri-
to, porquanto não teria ocorrido a alegada pré-
clusao.

3. Em novo julgamento, o Egrégio Tribunal,
acolhendo o parecer da ilustrada Procuradoria
Regional (fl. 97), deu parcial provimento ao apelo
inicial do recorrente, mandando atribuir a seu fa-
vor, no cômputo geral, mais três votos, determi-
nando o cancelamento de cinco votos contados
em favor do candidato da sublegenda 1. O pare-
cer referido, no mérito, assim opinou:

'... Assim entendido, poderá ser conhe-
cido e provido em parte o recurso, para os
fins de: anular, na segunda cédula de fl.
37, o voto para Prefeito, presumivelmente
contado para o n? 15; contar para o recor-
rente os votos dados nas cédulas 4? e 7? de
fl. 39, e anular na 5? cédula dessa mesma
folha, o voto para Prefeito, presumivel-
mente contado para o n? 15; contar para o
recorrente o voto dado na l? cédula de fl.
40, e anular o voto da 3? cédula, contado
para o n? 15; anular na l? cédula de fl. 41,
o voto contado para o n? 15: anular, na 3?
cédula de fl. 43, o voto computado para o
n? 15'.

4. Inconformado, o candidato a Prefeito pe-
la sublegenda l manifestou o recurso especial de

fl. 128, com fundamento no artigo 276, item I, le-
tra a  do Código Eleitoral, alegando afronta ao
disposto nos artigos 128, 264 e seu parágrafo úni-
co e 460 do Código de Processo Civil, combinado
com o disposto no artigo 169 e parágrafos do Có-
digo Eleitoral, uma vez que a decisão recorrida
foi além do pedido inicial, recurso inadmitido pe-
lo respeitável despacho de fl. 148, por entender
que o aresto suo censura julgou a lide nos limites
cm que foi proposta, não tendo modificado a pre-
tensão do então recorrente, sendo de se ressaltar
ainda que a argumentação da peça recursal
baseou-se estritamente em matéria de prova, cujo
reexame é inadmissível na Superior Instância.

5. Daí o presente agravo de instrumento,
aonde são repisadas as razões de direito arguidas
quando da interposição do recurso especial inad-
mitido, a dizer que, ao contrário, não se trata de
reexame de matéria fática, mas sim, de sua valo-
ração.

6. Merece provimento, a nosso ver, o pre-
sente agravo de instrumento. O agravante alega
afronta ao disposto nos artigos 128, 264 e 460 do
Código de Processo Civil, por entender que hou-
ve julgamento ultra  e extra  petita  em razão de
que «no pedido, objeto do recurso originário (da
Junta para o TRE/BA), está devidamente especi-
ficado nas razões de fl. 3, de Ismael Ferreira dos
Santos, por onde se constata desenganadamente,
que pretendia ele ver contados, em seu benefício,
05 (cinco) votos declarados nulos na 2'.  Seção, 04
(quatro) votos declarados nulos na 16? Seção, 08
(oito) votos declarados nulos na 18? Seção, 07
(sete) votos declarados nulos na 13? Seção, 09
(nove) votos declarados nulos na 23? Seção, 08
(oito) votos declarados nulos na 22? Seção e 01
(um) voto declarado nulo na 27? Seção, pleitean-
do, ainda, que se declarasse nulo 01 (um) voto
computado para o candidato do PDS-1 nesta úl-
tima secão. O TRE/BA, ao decidir sobre o méri-
to do petitum, depois que esse TSE deu pela ino-
corrência da preclusão anteriormente admitida,
entendeu que o julgamento do mérito deveria re-
cair, exclusivamente, sobre 08 (oitol cédulas,
contidas nos envelopes de fls. 37, 39, 40, 41 e 43,
sendo 03 (três) votos declarados nulos e 05 (cin-
co) votos contados para o candidato do PDS-1
(Orlando Santiago), a propósito dos quais o Pro-
curador Regional, em seu parecer de fl. 48, opi-
nou pela reforma das decisões da Junta Apura-
dora».

7. Ora, vê-se claramente que o Egrégio Tri-
bunal decidiu a lide fora dos limites em que foi
proposta. O recorrente pediu a validade de 42 vo-
tos e anulação de apenas um computado em fa-
vor do candidato da sublegenda adversária. O
ilustre Procurador Regional, em seu parecer de
fl. 97, foi claro em afirmar que haviam anexadas
43 cédulas de diversas seções, algumas das quais
não mencionadas no recurso (a 31? e a 34?), ou-
tras sem que se esclarecesse de que seções provi-
nham (fis. 41, 42 e 43). Se o recorrente, de outro
lado. também foi taxativo ao enumerar as seções
e formular o seu pedido, não havia como anular
os votos contidos nas cédulas de fls. 41 e 43, sem
se saber de quais seções provinham. Da mesma
forma, a anulação de cinco votos computados em
favor do candidato da sublegenda l, quando o
então recorrente pediu a anulação de apenas um.
Em nosso entendimento, data máxima vénia, res-
taram violadas as normas legais invocadas, não
merecendo acolhida o argumento defendido pelo
ora recorrido de que, nas razões de seu recurso
especial, afinal acolhido pelo Tribunal Superior,
teria pedido provimento nos termos do parecer
proferido pelo ilustre Procurador Regional de vez
que houve ai, modificação do pedido inicial.
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8. Também assiste razão ao ora agravante
quando afirma que não se trata de reexame de
prova, de vez que não se pediu a reforma da de-
cisão recorrida na sua essência, ou seja, validade
e invalidação desses determinados votos. O que
se pede, e com razão, é que o Egrégio Tribunal
Regional profira outro julgamento, limitando-se
ao exame das cédulas referidas no item I da peti-
ção inicial do então recorrente, dando provimen-
to ou não ao que foi expressamente pedido.

9. Somos, em conclusão, pelo provimento
do presente agravo de instrumento».

A r. decisão recorrida encontra-se às fls. 148/149 e
as contra-razões do agravado residem às fls. 159/170.

É o relatório.

VOTO

O Senhor  Ministro  Washington  Bolívar  (Relator):
Senhor Presidente, a matéria posta em debate é se o
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral da Bahia decidiu,
ou não, fora dos limites do pedido. A verificação des-
sas alegações não é matéria de fato, mas de direito. So-
mente à vista do processo, é lógico, poder-se-á aquila-
tar a procedência ou improcedência da alegação.

Ante o exposto e adotando, como razão de decidir,
o parecer da ilustrada P.G.E., dou provimento ao agra-
vo, a fim de determinar a subida do recurso especial,
para melhor exame.

É como voto.

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela:  Data
vénia, nego provimento ao agravo pelas razões expen-
didas do voto vencido relativo ao Rec.
22-3-84, do qual junto cópia.

EXTRATO DA ATA

n? 5.573, de

BA - Rei.Rec. n? 6.085 — Classe 4? — Agr.
Min. Washington Bolívar.

Agravante: Orlando Santiago, candidato a Prefeito,
pela sublegenda l do PDS (Advs.: Drs. Thomas Bacel-
lar da Silva e Yon Yves Campinho}.

Agravado: Ismael Ferreira dos Santos, Prefeito
eleito, pela sublegenda 2 do PDS (Advs.: Drs. Alípio
Moura Filho e Gaspare Saraceno).

Decisão: Deu-se provimento ao agravo
determinando-se a subida, para melhor exame, do re-
curso especial, vencidos os Ministros José Guilherme
Villela e Decio Miranda.

Presidência do Ministro Soares Munoz. Presentes
os Ministros Decio Miranda, Rafael Mayer, Torreão
Braz, Washington Bolívar, José Guilherme Villela, Sér-
gio Dutra e o Dr. Valim Teixeira, Procurador-Geral
Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 17-5-84.)

(ANEXO AO ACÓRDÃO N? 7.847)

VOTO VENCID O

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela.  Senhor
Presidente. Embora meu voto não possa mais influir no
julgamento deste recurso, devo declarar que, data
vénia, não considero a decisão recorrida como proferi-
da contra a expressa disposição do artigo 460 do Códi-
go de Processo Civil, porque esse diploma não tem
aplicação à Justiça Eleitoral, quer direta, quer subsi-
diariamente.

2. O Código Eleitoral alude à aplicação supletiva
do Código Penal (v. artigo 287), do Código de Processo
Penal (v. artigo 364), mas não estabelece norma idênti-
ca acerca do Código de Processo Civil, que se diz ter

sido violado no caso sob exame. É óbvio que muitos
princípios jurídico-processuais genéricos, entre os
quais o da adstrição do julgamento ao pedido, são nor-
malmente observados na Justiça Eleitoral, mesmo não
havendo recomendação do legislador nesse sentido. Is-
so, no entanto, não me parece suficiente para, ao julgar
recurso especial, proclamar ofendida uma norma legal
processual civil, que não foi elaborada para o âmbito
desta Justiça especializada nem recomendada sua apli-
cação subsidiária por norma da lei eleitoral.

3. Talvez fosse possível examinar o recurso espe-
cial por eventual divergência com outro julgado de Tri-
bunal Eleitoral, que reconhecesse estar o Juiz Eleitoral
adstrito ao pedido, mas o recurso, ao que parece, não
versa o fundamento da letra b .

4. Não podendo o recurso prosperar pela infração
da lei processual civil, tudo se resume, a meu ver, a
mera questão de fato, de todo inadequada ao recurso
especial, pois o TSE, em verdade, está sendo chamado
a rever a apuração da cédula, para dizer se a vontade
do eleitor foi sufragar o candidato de número 55, 57 ou
58. Não conheço, pois, deste recurso especial.

* D  AAl

ACÓRDÃO N? 7.849 /L
(de 17 de maio de 1984)

ral.

Recurso n? 6.118 — Classe 4? — Goiás
(42? Zona — Paraná).

- Convenção  Partidária.  Observador  Eleito-

— Irregularidade.
— A  designação  de  observador  eleitoral,  le-

galmente impedido,  não  é  causa  de  nulidade  da
convenção partidária,  se  não  houve  prejuízo,
cingindo-se a  irregularidade  de  responsabilidade
do Juiz,  Recurso  especial  não  conhecido.

Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito-

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur-
so, nos termos das notas taquigráficas em apenso, que
ficam fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 17 de maio de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente — Rafael Mayer,  Relator — Mártires Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no DJ de 22-6-84)

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Rafael  Mayer  (Relator): Senhor
Presidente, adoto, como relatório, o Parecer proferido
pelo ilustre Subprocurador-Geral, Valim Teixeira, devi-
damente aprovado pelo eminente titular, Professor
Mártires Coelho, i n verbis  ( f l s . 83/84):

«1. Trata-se de recurso especial manifesta-
do por Joaquim Luiz de Freitas, convencional do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro no
Município de Paraná, Goiás, contra decisão do
Egrégio Tribunal Regional que, rejeitando im-
pugnação, deferiu o pedido de registro do Diretó-
rio Municipal eleito em convenção realizada em
3-7-83.

2. O recurso, interposto com fulcro na letra
a, item I, do artigo 276 do Código Eleitoral, en-
tende que restou violada a regra do § 2?, inciso II
do artigo 40 da Resolução n" 10.785/80, porquan-
to da convenção participou, na qualidade de Ob-
servador Eleitoral, devidamente designado, cida-
dão filiado ao Partido Democrático Social, sendo
inclusive membro do Diretório Municipal do refe-
rido Partido. Seria nula a convenção, ainda, por-
que os convencionais sofreram coação por parte
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da Polícia Mil i tar , sob o comando do Delegado
Reinaldo Lino Póvoa, e também porque dela par-
ticiparam eleitores filiados a outro partido políti-
co.

3. Não merece prosperar, a nosso ver, a ir-
resignação. Pelo parecer de fl. 67, da lavra do
ilustre Procurador Regional Eleitoral, acolhido
pelo Egrégio Tribunal a  quo  como fundamento da
decisão, vê-se qUR não restaram suficientemente
provadas as alegações de coação e quebra do si-
gilo do voto. Ao contrário, quanto à participação
de não-filiados. demonstrado ficou que os mes-
mos filiaram-se ao Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro em 18-6-83. em tempo háb i l ,
portanto. Ainda que não tivessem solicitado, for-
malmente, o desligamento do Partido anterior, a
filiação estaria automaticamente cancelada, se-
gundo dispõe o inciso IV do art. 127 da Resolu-
ção n? 10.785/80.

Quanto á designação do Observador Eleito-
ral, integrante do Diretório Municipal do Partido
Democrático Social, vedada pelo disposto no in-
ciso II, § 2? do artigo 40 da Resolução n?
10.785/80. entendemos insuficiente para ensejar a
decretação de nulidade da convenção. A nomea-
ção do Observador não é ato constitutivo da con-
venção municipal. Se assim o fosse, a falta de
sua nomeação, ou nomeação indevida, que
equipara-se à sua inexistência é que seria defi-
ciência grave, a ensejar a nulidade da convenção
(Acórdãos n"s 5.853 e 6.281, da lavra dos eminen-
tes Ministros Firmino Ferreira Paz e Rodrigues
de Alckmin).

4. A míngua dos pressupostos essenciais de
admissibilidade, somos pelo não conhecimento
do presente recurso especial».

É o relatório.

O Senhor  Ministro  Rafael  Mayer  (Relator): Senhor
Presidente, certo é que o membro do Diretório Eleitoral
de Partido, como é indiscutivelmente aquele que foi de-
signado, vem a ser designado como observador da Jus-
tiça Eleitoral, junto às convenções Partidárias, está em
contrariedade ã letra expressa do artigo 40, § 2a., alínea
II, da Resolução n? 10.785, réplica do art. 49, § 2?, II,
da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

O evento é revelador de uma censurável falta de di-
ligência do Juiz, na criteriosa escolha do seu delegado,
que há de ser obediente aos ditames da lei.

Entretanto, não é de molde a autorizar a declara-
ção de nulidade do ato convencional realizado, posto

"que não demonstrado o prejuízo que daí teria decorrido
para a integridade da manifestação de vontade do ór-
gão partidário. A irregularidade, de inteira e exclusiva
responsabilidade do Juiz, não tem o condão de viciar
radicalmente o ato, tornando-o inaproveitável.

Os precedentes desta Corte, colacionados no pare-
cer, no sentido de que a ausência à convenção, do Ob-
servador Eleitoral, não constitui causa de nulidade, na
conformidade do § 3? do artigo 49 da Lei Orgânica dos
Partidos, implicam em princípio que tem aplicação ao
caso, posto que o Observador não é elemento essencial
à realização do ato.

Pelo exposto, não conheço do recurso.

(Decisão unanimei.

EXTRATO DA ATA

Rec. n? 6.118 — Classe 4'.  — GO — Rei.: Min. Ra-
faeJ ma ver.

Recorrente: Joaquim Luiz de Freitas, convencional
do PMDB.

Decisão: Não se conheceu do recurso. Decisão unâ-
nime.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros Décio  Miranda.  Rafael  Mayer,  Torreio
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Dr. Valim  Teixeira.  Procurador-Geral
Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 17-5-84.1

ACÓRDÃO N? 7.860
(de 17 de maio de 1984)

Recurso"^!? 6.140 — Classe 4 ? — Paraíba
(40? Zona — São José de Piranhas)

- Diretório  Municipal. Registro  indeferido.
— Designação  de  Comissão  Municipal  Provi-

sória em  município  no  qual  nunca  houve  diretó-
rio. Sua  desconstituição,  sob  a  alegação de  deca-
dência, por  decurso  do  prazo legal  para  a  realiza-
ção da Convenção Extraordinária.

— A  aplicação  à  espécie  da  norma  constante
do artigo  51,  e  não  a  do  artigo  82,  da  Resolução
n? 10.785/80,  constitui-se  em  mais  um  caso  de
exagerado formalismo.

— Recurso  conhecido  e  provido, a  fim  de  de-
terminar o  registro imediato  do Diretório Munici-
pal e  da respectiva Comissão  Executiva.

Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito-

ral, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e
lhe dar provimento para deferir-se o registro do Diretó-
rio Municipal e da respectiva Comissão Executiva do
PMDB de São José de Piranhas, nos termos das notas
taquigráficas em apenso, que ficam fazendo parte inte-
grante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 17 de maio de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente. — Sérgio Dutra,  Relator. — Mártires Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no DJ de 6-6-84|

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Sérgio  Dutra  (Relator): Senhor
Presidente, o PMDB (Partido do Movimento Democrá-
tico Brasileiro), SeçAo da Paraíba, através o Presidente
da Comissão Executiva do seu Diretório Regional, re-
quereu ao Tribunal Regional da Paraíba, o registro do
Diretório Municipal e respectiva Comissão Executiva,
do Município de São José de Piranhas, eleito e consti-
tuído em Convenção Extraordinária realizada no dia 4
de dezembro de 1983, juntando a documentação exigida
em lei, nos termos do artigo 4? da Lei n? 6.957/81 pediu
também, que o registro fosse deferido de plano, por ter
sido o Diretório originário de chapa única e sem qual-
quer inpugnação da respectiva decisão convencional.

A Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do
artigo 44 da Resolução n" 10.785/80 dessa Corte, pediu
que o Requerente esclarecesse:

«a) se foi ou não realizada convenção ordiná-
ria no Município e, em caso negativo, qual foi a
causa da não-realização;

fo| a data da realização da convenção regio-
nal do Partido: e

c) a data da designação da comissão provisó-
ria municipal». (Fl. 9)

O Requerente, sob protesto, por entender desneces-
sário, prestou esclarecimento, informando às f l s .
12/14:
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«a) inocorrência de Convenção Ordinária, por-
quanto o Partido não tinha Diretório registrado
no Município;

b] a  Convenção Regional foi realizada em 20
de novembro de 1983;

c) a Comissão Provisória Municipal foi de-
signada em 13 de setembro de 1983».

O parecer da Procuradoria Regional está vazado
nos seguintes termos (fl . 15|:

«O Sr. Presidente da Comissão Executiva
Regional do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro pede ao E. Tribunal o registro do Dire-
tório do Partido, com sua Comissão Executiva,
no Município de São José de Piranhas.

Observo que a córiia da convenção extraordi-
nária própria, exibida com a inicial, está devida-
mente autenticada e publicado edital — fl. 6 e
verso — para ciência dos interessados, nenhuma
impugnação houve ao pedido.

Observo também que o Partido conta — fl. 7
— . no município indicado, com filiados em núme-
ro suficiente para a constituição de Diretório.
Ademais que votaram, na convenção, filiados em
número superior a vinte por cento do mínimo (ar-
tigo 2" da Lei n" 6.957/81). Ainda, que não foi ex-
cedido o limite máximo, a que se refere o § 2? do
artigo 55 da LOPP, de membros do Diretório.

Contudo finalmente observo que a dita con-
venção foi realizada fora do prazo de 60 dias que
tinha a Comissão Provisória, designada a 13 de
setembro de 1983 (fl. 14|, para fazê-Io (R. n?
10.785/80, do E. TSE. artigos 44 e seguintes)».

Em 28 de fevereiro de 1984, o Tribunal Regional
Eleitoral proferiu acórdão, negando registro, decisão
esta assim ementada (fl. 16):

«— Se a lei marca um prazo e a parte não
lhe obedece, perde o direito à realização do ato
porque se operou a decadência.

- A decadência do direito pelo decurso do
prazo de que trata o artigo 51, da Resolução n?
10.785, de 15-2-80, não extingue a Comissão Pro-
visória organizada para dirigir a Convenção Ex-
traordinária».

A ilustre Juíza Maria do Livramento Bezerra, Re-
latora da matéria, assim justificou o seu voto ( f l . 17 in
fine e  f \  18):

«Acolho o Parecer da douta PRÉ no que con-
cerne ao indeferimento do pedido e acrescento o
entendimento de que a Comissão Provisória de-
signada para realizar a Convenção Extraordiná-
ria subsiste, apesar de extinto o prazo assinado
pela norma para a realização deste evento parti-
dário. E que entendo ser a decadência instru-
mento de extinção direta do poder para realizar
aquela Convenção Extraordinária cujo prazo de
efetivação escoara-se sem que fosse aproveitado,
sem, no entanto, atingir o órgão que deveria
realizá-la, ao qual se abre novo momento para a
pratica desse ato, cujo marco inicial poderá ser o
trânsito em julgado da decisão que indeferiu o
pedido de registro.

Pelas razões alinhadas acima, meu voto é no
sentido do indeferimento do pedido, podendo ser
este renovado, desde que se completem as condi-
ções e circunstâncias que a tanto habilitem o pe-
dido respectivo».

O Requerente interpôs Embargos Declaratórios. de-
negados pela r. decisão de fl. 35, assim ementada:

«Embargo de Declaração: — Contradição e
omissão no acórdão embargado.

- A norma definidora de prazo cujo início
não se acha expressamente fixado, poderá aer in-

tegrada, através da analogia, por outra de igual
categoria, que disciplina hipótese semelhante,
sem que isto configure contradição.

- Inexistindo no acórdão embargado con-
tradição ou omissão a ser sanada, julga-se impro-
cedente o embargo declaratório».

Daí, o presente Recurso Especial, com fulcro no ar-
tigo 276, item l, letra c do Código Eleitoral, alegando
negativa de vigência ao artigo 59, § l? da Lei n?
5.682/71 c/c o disposto no artigo 82 da Resolução
10.785/80. entendendo serem estas as normas aplicáveis
ao caso e não a do artigo 51 da referida Resolução.

O recurso teve seu processamento admitido pelo r.
despacho de fl. 45, assim vazado (fls . 45/46):

«O recurso especial interposto se apoia no ar-
tigo 138, I, da Constituição Federal, e artigo 276,
I, letra a, do Código Eleitoral.

Visa à reforma do acórdão de fl. 16, que in-
deferiu o registro do Diretório Municipal de São
José de Piranhas, sob o pressuposto de ter o Par-
tido requerente decaído do direito à pretensão,
pelo decurso de prazo de 60 dias ao dispor da Co-
missão Provisória Municipal para realizar a Con-
venção Extraordinária, nos termos do artigo 82,
da Resolução nP 10.785, do Egrégio TSE.

Sustenta o recorrente que não ocorrera a ale-
gada decadência, posto que. sendo a decisão do
TRE que ordenara o registro de 3 de novembro,
só se extinguiria o prazo de 60 dias no dia 3 de
janeiro de 1984, tendo sido a Convenção Extraor-
dinária realizada em 4 de dezembro, portanto,
dentro do prazo legal.

Tem o recurso, assim, como malferidos, os
artigos 59, § l?, da Lei n? 5.682 (Lei Orgânica dos
Partidos Políticos), e 82 da prefalada Resolução
n? 10.785.

Destarte, evidencia-se pertinente a irresigna-
çâo manifestada, e, por isso, merecedora de re-
exame por parte do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral.

Admito, portanto, o apelo especial. E deter-
mino a subida do recurso».

A Procuradoria Geral Eleitoral, através do parecer
da lavra do Dr. Valim Teixeira, subscrito pelo Professor
Inocêncio Mártires Coelho, opina pelo conhecimento e
provimento do recurso.

E o relatório.

O Senhor  Ministro  Sérgio  Dutra  (Relator): Senhor
Presidente, conheço do recurso, pois desatendidos os
artigos 59. § I V da Lei n? 5.682/71 e 82 da Resolução
10,785/80 evidentemente aplicáveis ao caso, e nunca o
artigo 57 da referida Resolução, que trata de hipótese
diversa.

Consoante resta demonstrado nos autos, o Tribu-
nal Regional Eleitoral adotava a praxe de somente ano-
tar a composição da Comissão Provisória, após a deci-
são do colegiado. Ora, tal decisão, no caso, foi tomada
em 3-11-83. A partir desta data é que começaria a correr
o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no § l? do artigo
59 da Lei n " 5.682/71 e artigo 82 da Resolução 10.785/80.
A Convenção que elegeu o Diretório Municipal , foi rea-
lizada em 4 de dezembro de 1983, dentro, pois. do pra-
zo legal.

Também demonstrado que, antes da Convenção
Extraordinária, inexistia diretório municipal organiza-
do, sendo, portanto, aplicável ã hipótese, o artigo 82 e
não o artigo 51 da Resolução 10.785/80.

A Procuradoria Geral Eleitoral, em seu douto pare-
cer de fls. 50/52, coloca pá de cal no assunto, ao afir-
mar:
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«Demais disso, tendo a convenção transcorri-
do em clima de normalidade, dela participando
convencionais em número suficiente para garan-
tir o quorum  mínimo previsto, concorrendo cha-
pa única que obteve mais de 20% (vinte por cen-
to) dos votos dos convencionais, não tendo sido
manifestada qualquer impugnação ao pedido de
registro, temos por demais o formalismo adotado
pelo Egrégio Tribunal, trazendo prejuízos incal-
culáveis ao Partido, sem demonstrar que foram
descumpridas regras legais essenciais que pode-
riam, de fato, inquinar de nulidade a convenção.
De outra parte, a nosso ver, data vénia, desde
que considerado essencial o prazo de 60 (sessen-
ta) dias previsto no artigo 82 da Resolução n?
10.785/80, e não o do artigo 51, inaplicável ã hi-
pótese, não há como deixar de considerar auto-
maticamente desconstituída a Comissão Munici-
pal Provisória, já que designada para o fim es-
pecífico de organizar e dirigir a Convenção Ex-
traordinária, realizada fora do prazo e, por isso,
considerada nula».

Adotando como reforço as razões acima transcri-
tas, entendo tratar-se de mais um caso de exagerado
formalismo, e que até se poderia considerar como im-
plicitamente violado o artigo 4? da Lei n? 6.817/80,
pois, se eleito o Diretório Municipal através de chapa
única e sem qualquer impugnação, o registro deveria
ter sido concedido de plano.

Assim, dou provimento ao recurso, para determi-
nar o imediato registro do Diretório Municipal e res-
pectiva Comissão Executiva do Município de São José
de Piranhas.

(Decisão unanimei.

Brasília, 22 de maio de 1984 — Soares Munoz,  Pre-
sidente — Rafael Mayer,  Relator — Mártires Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

EXTRATO DA ATA

Ser-Rec. n? 6.140 — Classe 4? - PB — Rei.: Min.
gio Dutra.

Recorrente: Diretório Regional do PMDB, por seu
Delegado.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro-
vimento para deferir-se o registro do Diretório Munici-
pal e da respectiva Comissão Executiva do PMDB de
São José de Piranhas, Estado da Paraíba. Votação
unânime.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villeía,  Sér-
gio Dutra  e o Dr. Valim  Teixeira,  Procurador-Geral
Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 17-5-84.)

ACÓRDÃO N? 7.851 ,
(de 22 de maio de 1984)

Mandado de Segurança n? 619 — Classe K
Agravo — São Paulo (Sfio Paulo).

Recurso Especial.  Recurso  Ordinário.  Fungi-
bílidade.

A aplicação  do  princípio  da  fungibilidade
dos recursos  supõe  não  tenha  havido  erro  gros-
seiro na interposição de  um  recurso  por outro,  de
modo a  permitir  a  conversão.  Agravo  de  instru-
mento improvido.

Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito-

raJ, por unanimidade de votos, negar provimento ao
agravo, nos termos do voto do Relator, que fica fazen-
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

(Publicado no DJ de 22-6-84)

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Rafael  Mayer  (Relator): Senhor
Presidente, adoto, como relatório, o parecer da Procu-
radoria Geral Eleitoral, emitido pelo ilustre Subprocu-
rador-Geral, Valim Teixeira, devidamente aprovado pe-
lo eminente titular, Prof. Inocêncio Mártires Coelho,
nesses termos jfls. 83 a 89):

«l. João Américo de Andrade Martins,
membro do Diretório do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro em São Bernardo do
Campo, São Paulo, integrante de uma das chapas
de candidatos ã eleição do Diretório Regional do
Partido que concorreria em convenção a ser reali-
zada em 20-11-83, impetrou, em 16 do mesmo
mês, perante o Egrégio Tribunal Regional, segu-
rança contra ato do Presidente da Comissão Exe-
cutiva e do Diretório Regional, pretendendo fosse
a medida deferida com o fim de assegurar a não
participação, na referida convenção, da chapa
concorrente 'Construção Democrática' porque, a
seu ver, o seu registro teria sido deferido pelo
Diretório Regional fora do prazo de 3 (três) dias
a que alude o § 2? da Resolução n? 10.785/80, sen-
do ainda nulo porquanto o referido diretório
limitou-se, na sua reunião de 7-11-83, a 'ratificar'
o ato de deferimento anterior praticado pela Co-
missão Executiva, o qual o próprio Tribunal Re-
gional já declarara nulo, por falf-a de competên-
cia para praticá-lo.

2. O pedido de concessão da medida liminar
foi indeferido (fl. 20), por lhe faltarem os requisi-
tos do artigo 7?, II, da Lei n? 1.533/51.

3. No mérito, foi a ordem denegada, nos ter-
mos do voto do eminente Relator que, para assim
decidir, entendeu:

"... A petição de fl. 22 não merecia,
realmente, ser atendida, por importar em
exigência ao impetrado de produção de
prova que cabia ao requerente apresentar.
O mandado de segurança deve vir suficien-
temente instruído, a fim de possibilitar o
exame do direito alegado na inicial. Não se
concebe, nessa ação, fase instrutória.

O pedido não está prejudicado, ao con-
trário do que pareceu à douta Procuradoria
Regional.

O objetivo do mandamus era afastar a
participação de uma das chapas apresenta-
das para disputar as preferências dos con-
vencionais, na eleição designada para o dia
20 de novembro. Com esse afastamento,
concorreria ao pleito somente a outra cha-
pa, justamente aquela encabeçada pelo au-
tor do writ. Alterada a situação e reduzida
a uma só a opção oferecida aos eleitores,
tal fato, em tese, era hábil a influir no re-
sultado final da eleição. Nessas condições,
o acolhimento do pedido implicaria em in-
validar a escolha realizada de forma irre-
gular e indiscutivelmente prejudicial aos
interesses do impetrante. Pela mesma ra-
zão, indiferente à circunstância, alegada no
parecer, da derrota sofrida pela chapa 'Mu-
dar para Valer', que não teria atingido o
percentual mínimo para que seus compo-
nentes viessem a integrar o órgão diretivo
da Agremiação Política. Tal fato não está
comprovado nos autos e me dispensei de
determinar diligência para obtenção de es-
clarecimentos a respeito, por entender que
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isto não alteraria os dados da questão
jurídica aqui colocada em equação. Nada
autorizaria a concluir que a votação da
chapa 'Mudar para Valer' seria a mesma
se disputasse a eleição sem concorrente.

O impetrante tem indiscutível direito
subjetivo de impugnar a participação da
chapa adversária na eleição em que elí: se
apresentava como candidato de outra cha-
pa. E evidente que a eliminação da concor-
rência, em tese, o beneficiaria, tornando
única a proposta submetida à deliberação
do corpo eletivo. Assim, a circunstância da
pretensão ferir direito alheio não tem o
sentido que o impetrado quis dar-lhe, des-
de que se pudesse reconhecer a inexistên-
cia desse direito, como seria a hipótese de
proclamar-se a falta de registro de chapa
'Construção Democrática'.

Todavia, na questão de fundo, a tese
defendida pelo impetrante não pode preva-
lecer.

E princípio pacificamente aceito de
que não há nulidade sem demonstração de
prejuízo. O Código Eleitoral insistiu em
acentuar a importância da regra, no seu ar-
tigo 219. Há situações em que o prejuízo
está em reipsa,  no caso, por exemplo, em
que a escritura pública é da essência do
ato. A forma do ato é declarada essencial
por motivo de segurança da relação jurídi-
ca. Mas, esse, evidentemente, não é o caso
dos autos. Aqui, o que houve, na verdade,
foi o seguinte:

Avizinhando-se a realização da Con-
venção Regional do PMDB, para eleição do
novo Diretório Estadual, foi requerido,
dentro do prazo legal, o registro de duas
chapas para disputa do pleito. As duas so-
freram impugnações. A Comissão Executi-
va acolheu a que foi apresentada contra a
chapa 'Mudar para Valer' indeferindo o
respectivo registro, repelindo a impugna-
ção referente à chapa 'Construção Demo-
crática', cujo registro foi concedido.

Da decisão que acolheu a impugnação
à chapa 'Mudar para Valer', houve recurso
para o Tribunal Regional Eleitoral, que
deu o ensejo à decisão contida no V. Acór-
dão n? 86.488, relatado pelo insigne Juiz
Benjamim E. M. Bevilacqua, onde se che-
gou à conclusão de que a competência para
proferir decisão relativamente à impugna-
ção oferecida só pode ser do Diretório Re-
gional, o que, em consequência, tornava
nulo o ato denegatório do registro de can-
didatos da chapa'Mudar para Valer'.

Observe-se que, com referência ao deli-
berado a respeito da impugnação e registro
da chapa 'Construção Democrática', que
permaneceu no âmbito da atividade da Co-
missão Executiva, não houve recurso para
a Justiça Eleitoral.

O Diretório Regional do Partido, antes
do julgamento do Recurso n? 3.829, classe
segunda, que se deu a 10 de novembro,
reuniu-se e decidiu ratificar «deliberação
da Comissão Executiva, em sua reunião do
dia 28 de outubro passado, quando acatou
impugnação à chapa 'Mudar para Valer',
conseqúentemente indeferindo seu registro,
e rejeitou impugnações apresentadas ã
chapa 'Construção Democrática', deferindo
seu registro para disputar a Convenção Re-
gional em 20 de novembro».

Entende o impetrante, invocando o que
ficou decidido no Acórdão n? 86.488, que,
reconhecida a nulidade do ato praticado
pela Comissão Executiva, não pode haver
sua ratificação, por tratar-se de ato nulo, e
não simplesmente anulável. Nessas condi-
ções, aquilo que se decidiu a 7 de novem-
bro, ao ratificar o deliberado pela Comis-
são Executiva, quando rejeitou as impug-
nações à chapa 'Construção Democrática' e
deferiu o seu registro, não pode subsistir e
acarreta a inexistência desse registro, per-
sistindo tão-só aquele que beneficiou a
chapa 'Mudar para Valer', que, sozinha, ti-
nha o direito de disputar a eleição, no con-
clave do dia 20 de novembro.

Ressalta, sem maior esforço de análi-
se, o sofisma contido nesse raciocínio.

A prevalecer esse entendimento, não
existiria qualquer chapa para concorrer ao
pleito em questão.

No V. Acórdão n? 86.488, deste Tribu-
nal, decidiu-se anular o ato decisório da
Comissão Executiva, por incompetência
desse órgão para a questionada decisão.
Daí não resultou, como é óbvio, o deferi-
mento do registro da chapa 'Mudar para
Valer'. Anulada a deliberação que acolheu
a impugnação à chapa referida, persiste vi-
va a atitude impugnatória, a exigir sua
apreciação. E este exame há de ser feito
necessariamente pelo órgão competente pa-
ra isso, que é o Diretório Regional.

Anulou-se a decisão, sem atingir os
efeitos que decorrem da impugnação pro-
posta, que subsiste no processo. Assim,
impedimento algum existia para que o Di-
retório Regional, sanando a falha ocorrida,
exercitasse ato de sua indiscutível compe-
tência, decidindo a questão de acordo com
o seu entendimento sobre a matéria. A for-
ma usada para isso não fere o mérito da
questão. O Diretório Regional tinha pode-
res para proferir decisão diversa daquela
adotada peia Comissão Executiva, ou repe-
tir esta, como se fez. O emprego da expres-
são 'ratificar' é indiferente e foi adotada
por motivo, certamente, de ordem prática.
Essencialmente, significa proferir decisão
idêntica à anterior. Igualmente, não há co-
mo falar-se em deliberação proferida fora
do prazo. No caso, inexiste prazo fatal ou
peremptório.

A sistemática dos registros de candi-
datos ã composição dos Diretórios Regio-
nais dos partidos políticos está contida nos
artigos 43, 50, 51 e 52 da Lei Orgânica dos
Partidos Políticos. O registro é requerido,
até 30 dias antes da Convenção, à Comis-
são Executiva Regional (artigo 43).

Encerrado o prazo para registro, surge
a oportunidade para impugnações, dentro
de 48 horas. Segue-se o prazo de contesta-
ção, também de 48 horas {artigo 50, § l?).
Decorrido este, ao Diretório cabe decidir,
no prazo de 3 (três) dias. Caberá, por isso,
à Comissão Executiva, como órgão tipica-
mente preparador, encaminhar os autos ao
Diretório, para deliberar. Não o fazendo,
como ocorreu na espécie, pratica irregulari-
dade que há de ser sanada.

Por outro lado, não se pode aceitar a
tese de que a decisão proferida fora do pra-
zo legal seja nula. Não há norma legal que
assim determine. A sanção prevista para
a hipótese de o Diretório não deliberar nos
três dias subsequentes seria a de submeter
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a apreciação das impugnações à Justiça
Eleitoral, suprida a instância partidária
(artigo 50, § 3"). Mas, se o Diretório deci-
de, ainda que além do prazo, a decisão é
válida, podendo sofrer resistência do inte-
ressado, por via do recurso previsto no ar-
tigo 51 da Lei n? 5.682.

Em síntese:
0 ato que resolve a respeito de impug-

nação de registro de candidato é de nature-
za decisória. Conseqúentemente, não há
como falar-se, a seu respeito, em ocorrên-
cia de preclusão tão-somente por força do
decurso do prazo estabelecido na lei para
ser proferida a decisão. Afastadas a nuli-
dade e a preclusão, fundamentos do pedi-
do, denego a ordem1.

4. Contra essa decisão foi manifestado o
apelo de fl. 42, embasado no permissivo das le-
tras a e b  do artigo 276 do Código Eleitoral, ale-
gando negativa de vigência ao disposto no pará-
grafo único do artigo 6? da Lei nV 1.533/51, de
vez que a prova que se pretendeu anexar aos au-
tos, por determinação do eminente Relator, pre-
tensão indeferida, não poderia, por razões ób-
vias, ter sido anexada com a inicial, pelo impe-
trante, desde que se encontrava em poder da au-
toridade tida como coatora. Alega-se, também,
contrariedade ao disposto no § 2 V do artigo 50 da
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, porquanto o
Egrégio Tribunal a quo aceitou como válida de-
cisão que se limitou a 'ratificar' a anterior, nula
de pleno direito porque proferida por órgão in-
competente, e ainda, fora do prazo de 3 (três)
dias previsto na legislação pertinente. Pela letra
b, invoca decisão proferida pelo Colendo Tribu-
nal Superior, quando do exame do Agravo n?
5.219, oriundo do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo, quando se decidiu ser essencial o re-
quisito do registro, devendo este ser deferido
por ato formal praticado pelo órgão partidário
competente, dentro do prazo.

5. Referido apelo extremo foi inadmitido
pelo respeitável despacho de fl. 64, por erro ines-
cusável decorrente de sua fundamentação — le-
tras a e b do artigo 276 do Código Eleitoral -
quando, das decisões dos Tribunais Regionais
que denegam mandado de segurança, cabe recur-
so ordinário, previsto na letra b, inciso II, do ci-
tado artigo 276.

fi. Solicitada, à fl. 65, reconsideração do
aludido despacho, foi indeferida em face dos
seus taxativos termos, resultando daí o agravo
de instrumento de fl. 68, onde o agravante, em
suas razões, alega que, se examinada atentamen-
te a petição de recurso, conclui-se que o equivo-
co cometido pelos recorrentes foi pequeno, ainda
mais que omitida também foi a expressão 'inciso
I', que caracterizaria o recurso especial. Na ver-
dade, não foi feita referência quer ao inciso I
quer ao inciso II, o que vale dizer que os recor-
rentes não enfocaram com erro o pedido, mas
quando muito com falta de precisão.

7. A nosso ver, não merece provimento o
presente agravo de instrumento, porquanto os
agravantes não lograram demonstrar o desacerto
do fundamento do respeitável despacho agrava-
do. Diz  o artigo 276 do Código Eleitoral:

'As decisões dos Tribunais Regionais
são terminativas, salvo os casos seguintes
em que cabe recurso para o Tribunal Supe-
rior:

1 — especial:

a} quando forem proferidas contra ex-
pressa disposição de lei;

b) quando ocorrer divergência na in-
terpretação de lei entre dois ou mais Tribu-
nais Eleitorais.

II — ordinário:

a) quando versarem sobre expedição
de diploma nas eleições federais c estaduais;

b) quando denegarem habeas  corpus
ou mandado de segurança'.

Ora, embasado o recurso inadmitido nas le-
tras a e b do referido artigo, tão-somente, os re-
correntes cometeram erro grosseiro, de vez que
não se trata nem do recurso especial, que tanto
podo ser pelas letras a e b, ou, somente uma de-
las, como não se trata também do ordinário, inci-
so II, apenas letra b.

8. De qualquer sorte, no mérito, entende-
mos que razão também não assiste aos agravan-
tes. Tanto o registro da chapa 'Construção De-
mocrática', como o indeferimento da chapa 'Mu-
dar para Valer' , foram atos inicialmente pratica-
dos pela Comissão Executiva Regional, órgão in-
competente para fazê-lo. Levada ao Egrégio Tri-
buna l a questão do indeferimento da segunda, es-
te entendeu, acertadamente, de anular o ato. No
entanto, continuou persistindo a impugnação,
que deveria merecer apreciação formal por parte
do Diretório Regional, que assim o fez, mantendo
a decisão que houvera indeferido o pedido de re-
gistro. No tocante ao deferimento do registro da r
chapa 'Construção Democrática', ao contrário,
entendeu de ' ra t i f icar ' a decisão deferitória. Con-
quanto não se possa dizer que o Diretório Regio-
nal tenha usado da melhor expressão, não se po-
de dizer, de outro lado, que inexistiu um ato for-
mal, ora deferindo o registro de uma das chapas,
ora indeferindo o registro da outra. Quanto à
questão da intempestividade, assim como o ares-
to recorrido, entendemos que o prazo para deci-
são não é peremptório. Este há de ser praticado,
até a data da Convenção, e isso foi feito. O prazo
de 3 (três) dias previsto no § 2? do artigo 50 da
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, diz respeito
à hipótese de ocorrer impugnação. Na omissão do
Diretório, a questão será levada à decisão da
Justiça Eleitoral.

9. Demais disso, a prevalecer o entendimen-
to do agravante, a Convenção não poderia ter se
realizado por falta de registro de ambas as cha-
pas: primeiro, a chapa 'Construção Democrática'
teve o seu registro deferido fora do prazo, resul-
tando ainda de ratificação de ato praticado pela
Comissão Executiva, declarada pelo Egrégio Tri-
bunal incompetente para decidir; segundo porque
o Diretório Regional indeferiu, ainda que fora do
prazo, o pedido de registro da chapa 'Mudar para
Valer' e, ainda assim, esta participou da Conven-
ção. Se ato praticado fora do prazo é nulo, ine-
xistiu no caso tanto o deferimento como o indefe-
rimento do pedido de registro da chapa 'Mudar
para Valer', bem como o da chapa 'Construção
Democrática'.

O acórdão oferecido como paradigma da di-
vergência, de outro lado, em nosso entendimento,
além de ser oriundo do próprio Tribunal Regio-
nal de São Paulo, uma vez que na Instância Su-
perior o apelo especial não foi conhecido por fal-
ta dos pressupostos essenciais de admissibilida-
de, tem como fundamento básico a assertiva de
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que e necessário ato formal do órgão competente
do partido deferindo ou indeferindo o pedido de
registro, tema não discutido pelo acórdão impug-
nado, porque tal hipótese não ocorreu — bem ou
mal, houve ato formal praticado pelo Diretório
Regional, deferindo o registro da chapa 'Constru-
ção Democrática' e indeferindo o outro, da chapa
'Mudar para Valer'.

A nosso ver, ainda, o ora agravante não ti-
nha direito líquido e certo, a ser amparado via
mandado de segurança, visando impedir a parti-
cipação, na Convenção, da chapa 'Construção
Democrática'. O assunto deveria ter sido subme-
tido à apreciação do Egrégio Tribunal no mo-
mento previsto no artigo 92 e seu parágrafo úni-
co da Resolução n? 10.785/80, ou seja, na impug-
nação do pedido de registro do Diretório eleito,
formulado perante o Tribunal Regional, que po-
deria versar não só sobre a realização da con-
venção em si, mas também sobre o registro de
chapas (Acórdão n? 5.000|.

O indeferimento do pedido de H. 22 , a nosso
ver, foi correto. ainda mais que a prova que se
pretendia fazer em nada contribuiria para melhor
compreensão da questão a ser examinada.

10. Por todo o exposto, somos pelo despro-
vimento do presente agravo de instrumento».

É o relatório.

VOTO

O Senhor  Ministro  Rafael  Mayer  (Relator): Senhor
Presidente, dispunha o Código de Processo Civil, no
artigo 810. que a parte não seria prejudicada pela inter-
posição de um recurso por outro, salvo a hipótese de
má fé ou erro grosseiro. O princípio da fungibilidade,
aí consubstanciado, não obteve explicitação no Código
Eleitoral, tanto quanto no Código de Processo Civil em
vigor. Não obstante, vem a jurisprudência admitindo
ultimamente a sobrevivência do principio, como ineren-
te à sistemática dos recursos.

Cuido seja ela aplicável, todavia em seus exatos
termos, posto que a observância das normas recursais
é direito processual das partes, interessando não só ao
recorrente a intentação de seu apelo, quanto ao recorri-
do a formação da preclusão, se não obediente aquele à
forma legal.

Ora, na espécie, o recurso especial e o recurso ordi-
nário, regulados no mesmo conjunto normativo do arti-
go 276 do Código Eleitoral, são inconversíveis e incon-
fundíveis, quer quanto à sua natureza e instrumenta-
ção, quer quanto ã sua incidência, certo que das deci-
sões proferidas em mandado de segurança cabível é o
recurso ordinário, aí oferecido como meio específico de
impugnação.

Não é escusável o erro da interposição, tào claras e
definidas são as circunstâncias da causa, e admitir via-
bilidade ao recurso interposto erroneamente, fora da
fundamentação que lhe é própria no quadro processual,
seria decisão detrimentosa da legítima expectativa da
contraparte no sentido do estrito cumprimento da lei, o
que repousa ainda no princípio da igualdade proces-
sual.

Impossível afastar a mácula de erro grosseiro, pois
manifesto, cuido não jurídico admitir a conversão, e
dando razão ao despacho impugnado, nego provimento
ao agravo.

Assim, de acordo com o ilustrado parecer, nego
provimento ao agravo.

VOTO

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela:  Consti-
tui, sem dúvida, erro grosseiro utilizar o recurso espe-
cial em lugar do recurso ordinário, quando seja cabível
este último, por se tratar de decisão denegatória de

mandado de segurança (C. Eleit., artigo 276, inciso íí,
alínea ò).

2. Entendo, porém que seria mais grave interpor
recurso ordinário em hipótese que deveria ensejar ape-
nas recurso especial, pois, notoriamente, os pressupos-
tos de admissibilidade deste são mais estreitos do que
os daquele (artigo 276, inciso I, alíneas a  e b}.  Embora
também considere subsistente o princípio da fungibili-
dade, que me parece aplicável aos recursos eleitorais,
minha tendência ê no sentido de só não escusar tal erro
grosseiro neste último caso, em que o recorrente haja
optado pelo recurso mais cómodo.

3. Faço, no entanto, essa observação a título de
mera ressalva para me permitir melhor exame da ques-
tão jurídica em casos futuros, porquanto no presente
adiro à conclusão do douto voto do eminente Ministro
Rafael Mayer, diante do argumento pragmático de que
aqui o recurso não poderia prosperar, seja como ordi-
nário, seja como especial.

EXTRATO DA ATA

Mand. Seg. n? 619 — Classe 2? — Agravo-SP. Rei.:
Min. Rafael Mayer.

Agravante: João Américo de Andrade Martins
(Advs.: Drs. João Casimiro Costa Neto e António Tito
Costa).

Agravado: Fernando Henrique Cardoso, na quali-
dade de Presidente da Comissão Executiva do Diretó-
rio Regional do PMDB (Adv.: Dr. Aldo Simionato).

Decisão: Negou-se provimento ao agravo. Votação
unânime.

Presidência do Ministro Soares Mufioz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  VHIeia,  Sér-
gio Dutra  B  o Dr. Valim  Teixeira,  Procurador-Ger^I
Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 22-5-84.)

ACÓRDÃO N? 7.862
Ide 31 de maio de 1984)

Mandado de Segurança n? 609 — Classe 2'
Agravo — Santa Catarina (46? Zona — Taió).

— Câmara  Municipal.  Composição.
— Registro  de  candidatos  escolhidos  em  con-

venções partidárias  convocadas  e  realizadas sob
a vigência  de  lei  complementar  estadual,  que
adotava o  critério do  número de  eleitores  e  asse-
gurava à  comuna  a  eleição  de  (11)  onze  vereado-
res.

— Ato  do  Juiz  Eleitoral  diplomando  apenas
(91 nove  vereadores,  ao  argumento  de  aplica-
ção de  lei  complementar  posterior,  que  mandava
fbservar o  critério do  número de habitantes.

— Mandado  de  segurança  para  garantir  a  dí-
plomação como  vereadores  eleitos  e  aos  primei-
ros suplentes pelos  dois partidos com assento na
Câmara.

— Acerto  da  decisão,  pois  a  desconstituiçâo
do ato  de  diplomação  dos  19)  nove  vereadores,
além de  desnecessária  à  solução  do  litígio,  iria
refletir-se diretamente  em  relação  jurídica  de
quem não  foi parte no feito.

Matéria constitucional.  O  direito  ao
exercício do  mandado  de  segurança  se  renova  a
cada fase  do  processo eleitoral,  que  culmina  com
a diplomação  dos  eleitos.

-— Agravo  a que  se  nega  provimento.

Vistos, etc.

Acordam os Ministros do Tribunal Superior
Eleitoral, por unanimidade de votos, negar provimento
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ao agravo, nos termos das notas taquígráficas em apen-
so, que ficam fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 31 de maio de 1984 — Soares Mufioz,  Pre-

sidente. — Torreão Braz,  Relator. — Mártires Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no DJ de 22-6-84).

RELATÓRIO

O Senhor Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, a douta Procuradoria Geral Eleitoral, em
parecer do Dr. Valim Teixeira, aprovado pelo Prof.
Inocéncio Mártires Coelho, expôs a controvérsia e so-
bre ela opinou nestes termos (fls. 33/38):

«l. Lothar Wachhol Júnior e Luiz Valle, pri-
meiros suplentes de Vereador à Câmara Munici-
pal de T aio, Santa Catarina, respectivamente pe-
lo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
e Partido Democrático Social, impetraram segu-
rança perante o Egrégio Tribunal Regional, con-
tra ato do MM. Juiz da 46? Zona Eleitoral, que
diplomou apenas nove vereadores àquela Cíima-
ra, quando deveria diplomar onze, incluindo os
impetrantes, ao argumento de que a Câmara Mu-
nicipal, pela Lei Complementar Estadual n? 5/75
deveria ser composta de onze membros, e não
apenas nove, número estabelecido pela Lei Com-
plementar Estadual n? 18/82, que adotou o crité-
rio do número de habitantes, sendo por iaso in-
constitucional.

2. O Egrégio Tribunal, após acolher a preli-
minar de inconstitucionalidade do artigo 10, § 'i?,
item 4, da Lei Complementar n? 18/82, no mérito,
deferiu parcialmente o mandamus,  por ilegal c
ato impugnado, assegurando a composição da
Câmara Municipal de Taió com onze vereadores,
rejeitando ainda a preliminar de decadência le-
vantada pela douta Procuradoria Regional pó;
entender que o prazo para interposição do renxi
dio heróico começaria a fluir a partir do dip se
guinte à diplomação, e não da proclamação uo;
eleitos.

3. Inconformado, interpõe o Ministér... I'ú
blico Regional o apelo especial de f l . 16, com f u l -
cro no artigo 276, item I, letras a e ò do C.íd^ío
Eleitoral, por entender que o acórdão impur,íi&iic
negou vigência ao disposto no artigo 18 da Lei n".
1.533/61, artigo 186 e seu § l? do Código H'eito-
ral, artigo 37, § 2? da Resolução n? 11.457 (tivor-
gindo ainda de entendimento firmado pelo Cnl-j.i-
do Tribunal Superior e Excelso Pretório

4. Ao exame dos pressupostos de admissibi-
lidade o eminente Desembargador-F:re«id(im,e
exarou o seguinte despacho:

'A Procuradoria Regional Eleitoral de
Santa Catarina, por seu titular, inconfor-
mada com o Acórdão n? 7 528, proferido
pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
deste Estado, às fls. 25 a 29, interpõe, tem-
pestivamente, embasada nos arts. 138, I,
da Constituição Federal e 276, I, letras a  e
b, do Código Eleitoral, recurso especial  pa-
ra o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, à
consideração de que a decisão prol ligada
malferiu os arts. 18 da Lei n? 1.533/51, 186
e seu § l? do Código Eleitoral, 37, § 2? da
Resolução n? 11.457/82, do TEE, bem como
conflitou com decisões dos Egrégios Tribu-
nal Superior Eleitoral e Supruno Tribunal
Federal.

Isso, afirma a recorrente por não ter a
decisão recorrida acolhido a preliminar de
decadência do direito de impetração do
presente «mandamus», bem como, por não

ter, no mérito, declarado expressamente a
nulidade do ato contra o qual foi ele impe-
trado.

Data vénia,  não assiste razão ao ilus-
trado representante do Ministério Público
Eleitoral.

Com relação à preliminar de decadên-
cia, não vislumbramos, na decisão recorri-
da, qualquer lesão aos dispositivos legais
citados e, muito menos divergência com a
jurisprudência apontada.

Aliás, é de se ver desde logo, que o
acórdão do Pretório Excelso (RTJ 83/859),
invocado pela recorrente, não se presta pa-
ra justificar neste recurso eleito especial,
pois que «é preciso que a divergência júris-
prudencial apontada não apenas tenha cor-
relação com a matéria eleitoral, mas que as
posições discrepantes ocorram entre Tribu-
nais Regionais Eleitorais ou destes com o
Tribunal Superior Eleitoral», descabendo,
portanto, «o recurso fundado na alínea b .
se a divergência suscitada promanar de ou-
tro Tribunal não integrante da Justiça
Eleitoral, mesmo que se esteja apontando
decisão do Supremo Tribunal Federal» (Fá-
vila Ribeiro, in  «Direito Eleitoral», Foren-
se, 1976, pág. 424|.

Por outro lado, as duas decisões do
TSE (DJU n? 68, de 11-4-83, págs. 4243 e
4244), trazidas à colação pela recorrente,
não caracterizam o dissídio pretendido, até
porque versam sobre matéria totalmente
diversa da que aqui está em discussão.

Em contrapartida, observa-se que o
entendimento contido na decisão recorrida,
no que se refere ao dies a  quo para interpo-
sição do mandado em apreciação, se ajusta
perfeitamente com o que foi adotado pelo
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, no
Acórdão n? 1.583, i n Boletim Eleitoral n?
51, pág. 211, de cujo texto destacamos a
conclusão de que:

«... a proclamação integra-se na
diplomação, é parte de um ato com-
plexo, cujos efeitos são apreciados
conjuntamente com a expedição do
diploma, porque a nulidade atingirá
fatalmente a este».

A questão de mérito invocada — decla-
ração expressa de nulidade do ato impug-
nado — não encontra melhor sorte, eis que
restaram indemonstrados quaisquer dos
pressupostos legais exigidos para este ape-
lo especial.

Com efeito, após apreciar e acolher a
arguição de inconstitucionalidade do artigo
10, § 2?, n? l" da Lei Complementar Esta-
dual n? 18, de 29-9-82 e declarar a sua inefi-
cácia para o caso concreto em julgamento,
a decisão recorrida determinou a  aplicação
no caso, da norma anteriormente vigente,
tal qual foi solicitado na inicial.

Inadmito, portanto, na forma do art.
278, § l?, do Código Eleitoral, o recurso
ora interposto'.

5. Daí o presente agravo de instrumento,
onde o agravante limita-se a reafirmar as razões
de fato e de direito expendidas nas razões do
apelo especial inadmitido.

6. A nosso ver, data vénia,  não merece pro-
vimento o presente agravo de instrumento. O
acórdão recorrido, ao contrário do que entende o
ora agravante, deu perfeita solução à controvér-
sia, inexistindo afronta aos dispositivos de lei in-
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vocados e discrepância com as decisões trazidas
á colação. O Colendo Tribunal Superior, quando
do exame dos Mandados de Segurança nVs 606 e
607, de Santa Catarina, onde se examinou idênti-
cas questões, decidiu pelos Acórdãos n"s  7.810 e
7.784, anexos:

"... Mandado de segurança para garan-
tir a diplomação como vereadores eleitos
aos primeiros suplentes pelos dois partidos
com assento na Câmara.

Princípio da preclusào. Sua inaplicabi-
lidade ao caso, que envolve matéria consti-
tucional.

Assim, o direito ao exercício da açâo
mandamental se renova a cada fase do pro-
cesso, não podendo a petição inicial ser in-
deferida liminarmente, uma vez comprova-
dos o ato de diplomação e a observância do
prazo extintivo.'

'... Concessão de mandado de seguran-
ça para garantir a qualidade de vereadores
eleitos aos primeiros suplentes pelos dois
partidos com assento na Câmara.

Acerto da decisão, pois a desconstitui-
cão do ato de diplomação dos sete (7) ve-
readores, além de desnecessária à solução
do lilígio. iria refletir-se diretamente em
relação jurídica de quem não foi parte no
feito...'

7. Do voto proferido pelo eminente Ministro
Torreão Braz, Relator de ambos os apelos,
destaca-se:

'Não me parece razoável, data vénia,  a
solução adotada pelo v. aresto recorrido,
visto como o pedido se fé/ acompanhar da
prova do atn impugnado, ou seja, a cópia
autenticada da ata que registrou a soleni-
dade da diplomação ( f l s . 9/12). Na esteira
da jurisprudência deste Colendo Tribunal
Superior, a proclamação constitui ato in-
termediário de um procedimento que cul-
mina com a expedição dos diplomas, marco
a partir do qual f lu i o prazo para a interpo-
sição de recurso (Código Eleitoral, artigo
262).

Poder-se-á objetar, como fez a douta
Procuradoria Geral Eleitoral, com a ocor-
rência de preclusão. Esta, porém, há de ser
afastada na hipótese, vez que se trata de
matéria constitucional, envolvendo direta-
mente direito subjetivo dos recorrentes.
Certo que o writ  poderia ter como alvo a
proclamação dos eleitos. A inércia dos re-
correntes, contudo, nfio importa na perda
do direito ao remédio heróico, porquanto
esse direito se renova a cada fase do pro-
cesso eleitoral, conforme está dito no art.
259, parágrafo único, do Código, perfeita-
mente aplicável ao caso, numa interpreta-
ção lógico-sistemática do texto. O Acórdão
n? 7.749, da lavra do eminente Ministro
Dedo Miranda  não se presta a confronto,
eis que ali a demanda girava em torno de
erro material ou de cálculo'.

E mais,
'... Aasinale-se que o v. acórdão recor-

rido consignou a circunstância de que os
impetrantes, na condição de primeiros su-
plentes e por decorrência do julgamento,
passariam a compor a Câmara Municipal
de Rodeio na qualidade de vereadores elei-
tos.

E decidiu com elogiável acerto, pois a
desconstítuição do ato de diplomação dos
sete (7) vereadores, além de desnecessária

à solução da lide e à completa entrega da
prestação jurisdicional perseguida, iria
refletir-se diretamente em relação jurídica
de quem não foi parte no pleito'.

Ocorre, de forma idêntica, na hipótese agora
examinada: entendeu o v. aresto recorrido que o
prazo decadencial para impetração do writ  so-
mente começa a f lu i r da data da diplomação dos
eleitos, e não. da proclamação: embora não des-
constituindo o ato impugnado, tido como ilegal,
assegurou aos impetrantes o direito de passarem
a compor a Câmara Municipal na qualidade de
vereadores eleitos, ocupando as 10? e 11" vagas,
deixando a condição de simples suplentes.

8. Por todo o exposto, opinamos no sentido
do não provimento do presente agravo de instru-
mento.»

É o relatório.

O Senhor  Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, a matéria respeita a composição de Câma-
ras de Vereadores de Santa Catarina em face da Lei
Complementar Estadual n'.' 18, de 29-9-82, cuja inconstí-
tucionalidade veio a ser declarada pelo Tr ibunal Regio-
nal Eleitoral, e se identifica, sob o ponto de vista fálico
e jurídico, com a versada nos Acórdãos n?s 7.784 e
7.810. do meu relato, como bem anotou a Procuradoria
Geral Eleitoral.

Isto posto, na linha de entendimento dos aludidos
precedentes, nego provimento ao agravo.

(Decisão unânime  l .

EXTRATO DA ATA

Mandado de Segurança n? 609 — Classe 2? — Agra-
v o — S C — Rei.: Min. Torreão Braz.

Agravante: Procuradoria Regional Eleitoral.
Decisão: Negou-se provimento ao agravo. Decisão

unânime.

Presidência do Ministro Soares Murtoz. Presentes
os Ministros Décio Miranda, Rafael Mayer, Torreão
Braz, Washington Bolívar, José Guilherme Villela, Sér-
gio Dutra e o Ur. Mártires Coelho, Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sesão de 31-5-84).

ACÓRDÃO N? 7.863
(de 31 de maio do 1984)

Mandado de Segurança n? 610 — Classe 2?
Agravo — Santa Catarina (32? Zona — Tímbó)

— Câmara  Municipal.  Composição.
— Registro  de  candidatos  escolhidos  em  con-

venções partidárias  convocadas  e  realizadas  sob
a vigência  de  lei  complementar estadual,  que  ado-
tava o  critério do  número de eleitores e  assegura-
va à  comuna a  eleição de onze  (11)  vereadores.

— Ato  do  Juiz  Eleitoral  diplomando  apenas
nove <9t  vereadores,  ao  argumento  de  aplicação
de lei  complementar  posterior,  que  mandava  ob-
servar o critério do número de habitantes.

— Concessão  de  mandado  de  segurança  para
garantir a  diplomação  como  vereadores  eleitos
aos primeiros  suplentes  pelos  dois  partidos  com
assento na Câmara.

— Acerto  da  decisão,  pois  a  desconstituiçào
do ato  de  diplomação  dos  nove  (9)  vereadores.
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aíém d e desnecessária  à  solução  d o litígio,  iria
refietir-se diretamente  em  relação  jurídica  de
quem não  foi parte no feito.

— Ausência  de  ofensa  às  disposições  invo-
cadas (Constituição  Federal,  artigo  15,  §  4?;
Const. do  Estado  de  Santa  Catarina,  artigo  22,  §
2°; Lei Complementar  n." 5/77, artigo  IO , § 2°).

— Agravo  a que se  nega  provimento.

Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito-

ral, por unanimidade de votos, negar provimento ao
agravo, nos termos das notas taquigráficas em apenso,
que ficam fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 31 de maio de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente — Torreão  Braz,  Relator — Mártires Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral

(Publicado no DJ de 22-6-84)

RELATÓRIO

O Senhor Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, a douta Procuradoria Geral Eleitoral, em
parecer do Ur. Valim Teixeira, aprovado pelo Prof.
Inocêncio Mártires Coelho, expôs a controvérsia e so-
bre ela opinou nestes termos (fls. 36/37):

«1. O Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina, apreciando segurança impe-
trada por Renaldo Pelin e José Matedi, primeiros
suplentes de vereador à Câmara Municipal de
Timbó, respectivamente pelo Partido Democráti-
co Social e Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, concedeu parcialmente a segurança,
reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei
Complementar Estadual n? 18/82, ao tempo em
que assegurou à Câmara Municipal o direito de
ser composta com onze membros e não apenas
nove, como anteriormente estabelecido pelo MM.
Juiz Eleitoral.

2. Inconformada, a douta Procuradoria Re-
gional Eleitoral manifestou o apelo especial de f l .
16, entendendo que, desde que o Egrégio Tribu-
nal deixou de decretar a nulidade absoluta do ato
submetido a seu exame, embora tendo reconheci-
do a inconstitucionalidade da Lei Complementar
n? 18/82, restaram violadas as regras dos artigos
15, § 4?, da Constituição Federal, 22, § 2f, da Lei
Complementar Estadual, e 10, § 2? da Lei Com-
plementar n'.' 18/82, recurso inadmitido pelo res-
peitável despacho de fl. 6 porque indemonstrados
os pressupostos essenciais de admissibilidade,
agravado pela petição de fl. 2.

3. A hipótese é idêntica à versada no Man-
dado de Segurança n? 609, onde esta Procurado-
ria Geral, pelo Parecer n? 3.927/IMC, opinou pe-
lo não provimento.

4. Assim, pelas razões naquele expendidas,
ora anexadas, opinamos pelo desprovimento do
presente agravo de instrumento».

É o relatório.

VOTO

O Senhor  Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, a matéria respeita à composição de Câma-
ras de Vereadores de Santa Catarina em face da Lei
Complementar Estadual n? 18. de 29-9-82, cuja inconsti-
tucionalidade veio a ser declarada pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral, e se identifica, sob o ponto de vista fálico
e jurídico, com a versada nos Acórdãos n? 7.784 e 7.810,
do meu relato, como bem anotou a Procuradoria Geral
Eleitoral.

Isto posto, na linha de entendimento dos aludidos
precedentes, nego provimento ao agravo.

(Decisão unânime).

EXTRATO DA ATA

Mand. de Seg. n? 610 - Classe 2! — Agr. - SC -
Rei.: Min. Torreão Braz.

Agravante: Procuradoria Regional Eleitoral.
Decisão: Negou-se provimento ao agravo. Votação

unânime.
Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes

os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz. Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Dr. Mártires  Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sessão de 31-5-84.)

ACÓRDÃO N? 7.855
V l ^ (de 5 de junho de 1984)

Conflito d e Jurisdiçã o n? 3 —  Classe 3*
Paraná (71 " Zon a —  Nova Esperança )

- Conflito  de  jurisdição. Conflito  negativo.
Crime do  art.  309  do Código  Eleitoral.  Lugar  da
infra cã  o.

- Competente  para  proceder  criminalmente,
pelo crime  previsto  no  art.  30$  do Código  Eleito-
ral, é  o  Juiz  da  Zona  Eleitoral  em  que  o  eleitor
votou pela  segunda  vez.  lugar  e m que  s e teria
consumado a  infraçáo.

— Conflito  conhecido  para  declarar  a  compe-
tência do  Juízo  suscitado,  da  Zona  Eleitoral  de
Bilac. Estado de  São Paulo.

Vistos, etc.
Acord~am os Ministros do Tribunal Superior Eleito-

ral, por unanimidade de votos, conhecer do conflito de
jurisdição e declarar competente o Juiz Eleitoral da
210? Zona — Bílac — Estado de São Paulo, nos termos
das notas taquigráficas em apenso, que ficam fazendo
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 5 de junho de 1984 — Soares Munoz  -

Presidente — Rafael  Mayer.  Relator — Mártires
Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no DJ de 22-6-84).

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Rafael  Mayer  (Relator): Senhor
Presidente, adoto, como relatório, o parecer do ilustre
Subprocurador-Geral, Valim Teixeira, devidamente
aprovado pelo eminente Titular, Prof. Inocêncio Márti-
res Coelho, in verbis  (fls. 97/100):

«1. Pelo Promotor de Justiça da Comarca
de Bilac, Estado de Sfio Paulo, foi solicitada a
instauração de inquérito policial, pela prática
dos crimes previstos nos artigos 298 e 309 do Có-
digo Eleitoral, contra Alzira Gomes Lima da Sil-
va, Heron Otaviano da Silva, José Otaviano da
Silva e Ernesto Lucas Gomes.

2. Após as diligências de praxe, tendo fica-
do constatado que os indiciados possuíam inscri-
ção eleitoral tanto na Comarca de Bilac, São Pau-
lo, originárias, como também na Comarca de Boa
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Esperança, Paraná, tendo os três primeiros vota-
do duplamente no pleito de 1982, foram os autos
remetidos ao Ministério Público da Comarca de
Bilac, exarando o seguinte parecer na parte con-
clusiva:

'...Quer me parecer que, se algum cri-
me ocorreu, foi no Estado do Paraná, visto
que a segunda inscrição eleitoral lá foi rea-
lizada e lá também concretizou-se o crime.

Além do mais, os três primeiros, vota-
ram, irregularmente, no Estado do Paraná.

Claro, portanto, nos autos que os cri-
mes ocorreram no Estado do Paraná, mais
precisamente na cidade ou Comarca de No-
va Esperança, para onde requeiro a remes-
sa deste inquérito policial eleitoral.'

3. O MM. Juiz Eleitoral acolheu a manifes-
tação do Ministério Público, fazendo remessa dos
autos para Nova Esperança, Paraná, aonde o Mi-
nistério Público local, por sua vez, entendeu ser
aquele Juízo incompetente ao dizer:

'Os presentes autos de inquérito po-
licial foram instaurados por requisição do
Representante do Ministério Público da
Comarca de Bilac — SP, para apurar res-
ponsabilidade por crime eleitoral dos cida-
dãos José Otaviano da Silva, Ernesto Lu-
cas Gomes, Alzira Gomes Lima da Silva e
Heron Otaviano da Silva, pelo fato dos
mesmos, sendo eleitores do Município de
Piacatu, daquela Comarca, terem requeri-
do e obtido deferimento de novas inscri-
ções neste Município e Comarca de Nova
Esperança.

Os indiciados José Otaviano da Silva,
Alzira Gomes Lima da Silva e Heron Ota-
viano da Silva votaram em ambos os mu-
nicípios em que estão inscritos como eleito-
res, conforme se infere pelos documentos
de fls. 7, 14, 16, 80. 82 e 83. Entendendo
que as inscrições e as votações irregulares
dos mencionados eleitores ocorreram nesta
cidade, houve por bem o MM. Juiz de Bi-
lac — SP, acatando parecer do agente do
«Parquet» daquela Comarca em determinar
a remessa dos presentes autos a este Juízo,
arguindo, assim, a sua incompetência para
processar e julgar os indiciados.

Data vénia,  entendo que dita compe-
tência é do Juízo de Bilac — SP, pois,
atualmente, as inscrições irregulares dos
indiciados são aquelas do Município de
Piacatu, naquela Comarca, senão vejamos:

Diz o Código Eleitoral:
Art. 71. São causas de cancela-

mento:

I -
II -

III — a pluralidade de inscrição
IV — deixar de votar durante

o período de € (seis) anos ou 3 (três)
eleições seguidas.

Art. 75. O Tribunal Regional,
tomando conhecimento, através de
seu fichário, da inscrição do mesmo
eleitor em mais de uma zona sob sua
jurisdição, comunicará o fato ao Juiz
competente para o cancelamento,
que de preferência deverá recair:

I — na inscrição que não cor-
responda ao domicílio eleitoral;

II -
III -

IV — na mais antiga.
Tenho para mim que o presente dispo-

sitivo, por analogia, tem aplicação ao caso
dos autos.

Os indiciados, a exceçáo de Ernesto
Lucas Gomes, ouvidos pela autoridade po-
licial declararam residir em Ivaitinga, nes-
te Município de Nova Esperança, cujas
inscrições eleitorais são mais recentes que
aquelas de Piacatu. Logo, as inscrições
existentes nesta Comarca encontram aga-
salho no artigo 75 incisos I e IV do Código
Eleitoral, já citado. Conseqúentemente, as
inscrições irregulares sáo aquelas que
constam do Município de Piacatu, Comar-
ca de Bilac-SP. A infração do artigo 309 do
Código Eleitoral, portanto, ocorreu naque-
la Comarca.

Vê-se também que os eleitores que vo-
taram em ambos os municípios no pleito de
15 de novembro de 1982, não haviam vota-
do em Piacatu nos pleitos de 70/74/78, pelo
que suas inscrições deveriam ter sido can-
celadas conforme preceitua o artigo 71 inci-
so V do Código Eleitoral. Ê mais um pres-
suposto a caracterizar a irregularidade de
suas inscrições na Comarca de Bilac.

Por outro lado, quer me parecer que o
simples fato dos indiciados haverem reque-
rido nova inscrição nesta Comarca ao in-
vés de transferirem seus títulos da Comar-
ca de Bilac para esta Comarca, não carac-
teriza infração ao artigo 289 do Código
Eleitoral. O crime ocorreu com a dupla vo-
tação e não com a dupla inscrição. As con-
sequências da dupla inscrição são aquelas
constantes do artigo 78 e seus incisos do
Código Eleitoral.

Ante o exposto, requeiro a V. Exa., se
digne arguir o conflito negativo de jurisdi-
ção, remetendo os autos ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (artigo 22, inciso I, letra ò)
para todos os fins de direito'.

4. A nosso ver, deve o presente conflito ne-
gativo de jurisdição ser julgado improcedente. A
bem da verdade, ocorrem na hipótese os pressu-
postos necessários para o cancelamento das ins-
crições eleitorais do Município de Piacatu, Co-
marca de Bilac-SP. No entanto, o MM. Juiz Elei-
toral daquela Comarca nenhuma providência to-
mou e, desse modo, podiam os eleitores votar va-
lidamente (artigo 72 do Código Eleitoral). Por ou-
tro lado, desde que os eleitores providenciaram
nova inscrição na Comarca de Nova Esperança,
omitindo a existência de inscrição em outro mu-
nicípio, quando deveria ocorrer aí a transferên-
cia, com as cautelas e comunicações de estilo,
não se pode ter essas inscrições corno regulares.
A hipótese é de duplicidade de inscrição eleitoral
— inciso III do artigo 71. Até a exclusão, portan-
to, seja daquela que não corresponda ao do-
micílio eleitoral, daquela cujo título não haja si-
do utilizado para o exercício do voto na última
eleição, ou daquela mais antiga, o eleitor podia
votar validamente, porque não instaurado o pro-
cesso de que trata o artigo 77. Desde que válidos,
tanto a inscrição como os votos sufragados no
Município de Piacatu, SP, as infrações, se assim
vierem finalmente a ser caracterizadas, ocorre-
ram na Comarca de Nova Esperança, Paraná, para
onde os autos devem retornar, segundo o dispos-
to no artigo 69, inciso I e II do Código de Proces-
so Penal, aplicável subsidiariamente ao processo
e julgamento dos crimes eleitorais (artigo 364 do
Código Eleitoral).
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5. Por todo o exposto, somos no sentido de
que seja julgado improcedente o presente conflito
negativo de jurisdição".

É o relatório.

VOTO

O Senhor  Ministro  Rafael  Mayer  (Relator): Senhor
Presidente, acolhendo, cada qual. a manifestação dos
Órgãos do Ministério Público que servem nas respecti-
vas Comarcas, n Juiz Eleitoral da Zona de Bilac. São
Paulo, e o Juiz Eleitoral da Zona de Nova Esperança,
Paraná, se declaram incompetentes para proceder cri-
minalmente com relaçáo aos fatos apurados em inquéri-
to instaurado, na pr imeira das mencionadas zonas, por
provocação do Diretório local do PMDB,

Há, portanto, conflito negativo de jurisdição.

Os indiciados, inscritos na Zona Eleitoral de Bilac,
vieram a se inscrever na Zona Eleitoral de Nova Espe-
rança, onde passaram de há muito a residir, sem que
fosse cancelada a inscrição anterior, e aí exerceram,
normalmente, o direito de voto nas precedentes e na úl-
tima eleição. Na última, porém, depois de o exercerem,
se deslocaram para a Zona da primitiva inscrição, vo-
tando aí por uma segunda vê?..

O fato predominante não é a inscrição fraudulenta
do eleitor, prevista na f igura criminal do artigo 289 do
Código Eleitoral, mesmo porque a pluralidade de ins-
crição tem remédio correicional, aplicável, de ofício (ar-
tigo 71, III, e § l? do CE.), ou mediante processo es-
pecífico (artigo 77).

Se, durante o processo, que aliás não se instaurou,
até a exclusão, pode o eleitor votar validamente, con-
forme preceituado no artigo 72, isso de modo algum sig-
nif ica autorização para que o eleitor vote duas vezes,
nem implica exclusão do crime configurado no artigo
309 do Código Eleitoral.

Como se vê. portanto, o aspecto predominante do
fato delituoso que é objeto de apuração reside em o
eleitor ter votado mais de uma vez. segundo o tipo cri-
minal delineado no artigo 309. do Código Eleitoral, e o
crime é configurável . em tese, no momento em que ele
votou pela segunda vez, na Zona Eleitoral de Bilac,
São Paulo. Aliás, nessa circunstância mesma é que se
revela o dolo específico, ou tipo subjetivo do crime, a
completar os elementos configuradores do evento deliti-
vo.

Pelo exposto, conheço do conflito e declaro compe-
tente, para proceder criminalmente, o Juiz Eleitoral da
Zona de Bilac, São Paulo, que ê o suscitado, a quem os
autos devem ser remetidos.

(Decisão unânime) .

EXTRATO DA ATA

Conflito de Jurisd.n? 3 — Classe 31 — PR — Rei.:
Min. Rafae l Mayer.

Suscitante: Juiz Eleitoral da 711 Zona — Nova Es-
perança/PR.

Suscitado: Juiz Eleitoral da 2101 Zona — Bilac/SP.

Decisão: Conheceu-se do conflito de jurisdição e
declarou-ae competente o Juiz Eleitoral da 210? Zona —
Bilac - Estado de São Paulo. Votação unânime.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros: Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão

Braz, Carlos  Velloso,  José  Guilherme  Villela,  Sérgio
Dutra e  o Dr. Valim  Teixeira,  Procurador-Geral Eleito-
ra l , Substituto.

(Sessão de 5-6-84).

) f  JtESOLUÇ AO N? 11.869 /(

f\5Ô (de 10 dtí maio de 19841

Processo n? 7.017 — Classe 101
Rondônia (Porto Velho)

Zonas Eleitorais.  Aprova  a  criação  da  15*
Zona —  Caçoai  (Rolim  Moura)  —  U/2  e  a  da  Iff
Zona —  Colorado  D'Oeste (Cerejeiras)  —  11/2
IRO).

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos, aprovar a criação das
duas Zonas Eleitorais, nos termos do voto do Relator,
que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 10 de maio de 1984 — Soares Mufloz, Pre-

sidente — Torreão  Braz,  Relator — Valim  Teixeira,
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto

(Publicada no D J de 17-8-84).

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, o E. Tribunal Regional Eleitoral de Rondô-
nia submete à aprovação desta Corte decisão que criou
duas novas Zonas Eleitorais no Estado - 151 e 161.

Esclarece o TRE que as referidas Zonas correspon-
derão aos municípios de Rolim Moura (151) e Cerejeiras
(16!).

A Secretaria do TSE informou que a última Zona
Eleitoral criada no Estado de Rondônia era a 141 -
Presidente Mediei, esclarecendo, porém, que não pos-
suía elementos para informar de quais, dentre as 14 Zo-
nas existentes, haviam sido desmembradas as duas no-
vas.

Por despacho determinei que fossem solicitados es-
clarecimentos ao TRE sobre se as novas comarcas, cu-
jos titulares na Justiça Comum serão os Juizes Eleito-
rais das Zonas ora criadas, já haviam sido instaladas,
assim como as datas em que haviam sido criados e ins-
talados os municípios correspondentes.

O ilustre Presidente do TRE esclareceu que os mu-
nicípios haviam sido criados pelo Decreto n? 71, de 5 de
agosto de 1983 e que as comarcas foram instaladas em 9
de dezembro de 1983.

Para evitar qualquer dúvida , determinei, ainda por
despacho, que o TRE informasse:

1. se os municípios de Rolim Moura e Cerejeiras
foram criados por lei ou por decreto e após o cumpri-
mento do disposto no artigo 14 da Constituição Fede-
ral;

2. se já haviam sido instalados;
3. a que Zonas Eleitorais pertenciam as áreas que

passarão a constituir as duas novas — 151 e 161 Zonas.
Em resposta, esclareceu o TRE:
1. os municipais foram criados pelo Decreto-lei n'.'

71, de 5 de agosto de 1983;
2. foi real izada consulta prévia às populações das

localidades;
3. os novos municípios serão instalados com a

posse dos vereadores (e do prefeito e vice-prefeito, em-
bora não mencionados);
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4. apesar de não instalados, os municípios têm
administração própria, independente do município de
origem:

5. a 15! Zona Eleitoral desmembrou-se da 111 Zo-
na (Caçoai) e a 16? da S'.  Zona (Colorado D'Oeste).

É o relatório.

VOTO

O Senhor  Ministro  Torreão  Braz  (Relator); Senhor
Presidente, os novos municípios, na verdade, ainda não
têm existência legal. A Lei Complementar n? l, de 9 de
novembro de 1967, que regula a criação de municípios,
estabelece, no § l? do artigo 5?:

«§ 1 ° Os municípios somente serão instala-
dos com a posse do prefeito, vice-prefeito e ve-
readores, cuja eleição será simultânea com a da-
queles municípios já existentes, ressalvado o dis-
posto no artigo 16, § 1°, da Constituição».

Esses novos municípios, assim como todos os que
foram ou vierem a ser criados (após as eleições de 15 de
novembro de 1982). somente serão instalados em 31 de
dezembro de 1988, data em que, por força do disposto
no artigo 215 da Constituição, com a redação dada pela
Emenda Constitucional n? 22, de 29 de junho de 1982,
terminarão os mandatos dos prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores eleitos em 1982 e na qual, consequentemen-
te, tomarão posse os que vierem a ser eleitos em 1988.

É até duvidoso que se possa, em município criado
mas ainda não instalado, nomear prefeito que possa
administrá-lo. Hely Lopes Meirelles, em seu «Direito
Munic ipa l Brasileiro», 3! ed. refundida, pãg. 69, sus-
tenta que «até a instalação do novo município, seu pa-
trimónio e suas rendas serão administrados pelo anti-
go, mas nesses poderes de administração não se com-
preendem os de alienação ou oneração de bens».

No caso concreto, contudo, a criação de Zona Elei-
toral não pressupõe a existência de município criado e
instalado. Um mesmo município pode comportar duas
ou mais Zonas Eleitorais, dependendo apenas das con-
veniências da Justiça Eleitoral.

Assim, se em área que corresponderá, a partir de
31 de dezembro de 1988, a um novo município, desde já
é criada e instalada uma comarca, nada impede que,
acompanhando os limites da comarca, seja cr iada uma
Zona Eleitoral. Apenas não convém, pelas ra/.ões já ex-
postas, que no TSE fique constando que as duas noves
Zonas Eleitorais correspondem aos municípios de Ro-
lim Moura e Cerejeiras, tal como ficou constando da
decisão do TRE e. em consequência, da autuação do
presente processo, ou que se anote a existência de mais
dois municípios no Estado. A 15? Zona Eleitoral, na
real idade, passa a ser uma segunda Zona existente no
munic íp io de Caçoai, na área que corresponderá ao fu-
turo município de Rolim Moura. A 16! passa a ser uma
segunda Zona existente no município de Colorado
D'Oeste. correspondendo à área do futuro município de
Cerejeiras.

Com essas observações, que devem ser transmiti-
das ao TRE, meu voto é no sentido de aprovar a cria-
ção das duas novas Zonas Eleitorais.

(Decisão unânime)

EXTRATO DA ATA

Proc. n? 7.017 - Classe 10? - RO - Rei.: Min.
Torreão Braz.

Decisão: Aprovou-se a criação das duas Zonas
Eleitorais. Decisão unânime.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer.  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e  o  Dr. Valim  Teixeira,  Procurador-Geral
Eleitoral. Substituto.

/RESOLUÇÃO N? 11.880
v/A rr-^ Ide 24 de maio de 1984}
ir rProcesso n? 6.932 — Classe 10a. l

Distrito Federal (Brasília)

- Partido  Político.  Registro  da  Comissão
Executiva Nacional.  Deferimento.

Vistos, etc.

Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-
toral, por unanimidade de votos, deferir a alteração do
registro, nos termos do voto do relator, que fica fazen-
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 24 de maio de 1984. — Soares Muftoz, Presi-

dente — Dedo  Miranda.  Relator — Valim  Teixeira,
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicada no DJ de 20-8-84)

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Dedo  Miranda  (Relator): Se-
nhor Presidente, requer o Partido dos Trabalhadores
alteração de registro da Comissão Executiva Nacional.

A Procuradoria-Geral oficiou pelo deferimento do
pedido.

Proferi o despacho de fl. 57, reclamando esclareci-
mentos, que foram prestados à fl. 60.

É o relatório.

O Senhor  Ministro  Dedo  Miranda  (Relator): Se-
nhor Presidente, defiro a alteração do registro, como
solicitado.

E o meu voto.

(Decisão unânime).

EXTRATO DA ATA

Proc. n'.' 6.932 - Classe 10? - DF. Rei.: Min. Dé-
cio Miranda.

Decisão: Deferiu-se a alteração do registro. Decisão
unânime.

Presidência do Ministro Soares Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
liraz. Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Ser-
Kio Dutra  e o Dr. Mártires  Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sessão de 10-5-84).

(Sessão de 24-5-84).

(ANEXO A RESOLUÇÃO NV 11.880)

COMISSÃO KXECUTIVA N A C I O N A L
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Presidente: Luís Inácio Lula da Silva
l? Vice-Presidente: Olívio de Oliveira Dutra
2'.' Vice-Presidente: Manoel da Conceição
3'.' Vice-Presidente: Apolõnio de Carvalho
Secretário-Geral: Jacó Bittar
l'.' Secretário: Domingos de Freitas Diniz Neto
2? Secretário: Francisco Corrêa Weffort
l? Tesoureiro: Clovis Ilgenfritz da Silva
2" Tesoureiro: José Ibrahim

Vogais:

Hélio Marcos Prates Doyle
Luiz Soares Dulci
Hélio Pereira Bicudo
Luiz Eduardo Greenhalgh
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Suplentes:
Sidney Lianza
Virgílio Guimarães de Paulo
Paulo Gabriel Godinho Delgado
Cid Queiroz Benjamin
Perseu Abramo

Líder no Senado:
Líder na Câmara: Airton Estevens Soares.

ESOLUÇÀO N? 11.883 l  ÍQ
24 de maio de 1984)

Processo n? 7.048 — Classe 10a.
São Paul o (São Paulo).

— Aprova  a  criação  da  334a.  Zona Eleitoral
- Aguai,  desmembrada  da  122a.  Zona  —  São

João da  Boa  Vista.

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos, aprovar a criação da
334a. Zona, nos termos do voto do relator, que fica fa-
zendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 24 de maio de 1984 — Soares Mufíoz,  Pre-

sidente — Washington  Bolívar,  Relator — Mártires
Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicada no DJ de 24-8-84)

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Washington  Bolívar  (Relator):
Senhor Presidente, trata-se de expediente do TRE de
São Paulo ( f l . 2) submetendo à aprovação deste Tribu-
nal sua decisão, relativa à criação da 331: Zona Aguai,
desmembrada da 122a. Zona — São João da Boa Vista.

O Sr. Diretor-Geral da Secretaria, à fl. 29, assim se
manifesta:

«Parece, smj, que deve ser aprovada a cria-
ção da 334a. Zona Eleitoral, Aguai, no Estado de
São Paulo, por desmembramento da 122a. Zona
Eleitoral, São João da Boa Vista.

A jurisprudência do TSE, quando se trata de
criação de Zona Eleitoral numa mesma comarca,
por desmembramento da existente, é no sentido
de que deve sempre ser aprovada, desde que
exista mais de uma vara, já devidamente instala-
das, e eleitorado razoável. Essa orientação leva
em conta a existência de dois juizes na mesma
comarca, não havendo razão para que apenas um
seja sobrecarregado com o serviço eleitoral.

Quando é criada uma nova comarca, a juris-
prudência do TSE é no sentido de que sempre de-
ve a ela corresponder uma nova Zona Eleitoral,
qualquer que seja o eleitorado, para que no seu
território tanto a justiça comum, como a eleito-
ral, fiquem sob a jurisdição do mesmo juiz. A
única condição é de que a comarca já esteja ins-
talada.

No caso concreto, a hipótese é parecida. No
Estado de São Paulo passaram a existir Varas
Distritais em comarcas do interior. A de que tra-
ta os autos, por exemplo, tem jurisdição sobre o
município de Aguai, que integra a comarca de
São João da Boa Vista. Esse município, distante
20 Km da sede da comarca, tem pouco mais de
8.000 eleitores. Se tivesse sido criada uma 2a. Va-
ra na Comarca, em lugar da Vara Distrital, o
TSE aprovaria a criação de nova Zona Eleitoral.
Se o município de Aguai tivesse sido elevado à
condição de comarca, o TSE também aprovaria a
criação da Zona Eleitoral correspondente.

Se apenas passou a ser área sob a jurisdição
de uma Vara Distrital, parece, smj, que não há
razão para que a solução não seja a mesma."

E o relatório.

O Senhor  Ministro  Washington  Bolívar  (Relator):
Senhor Presidente, meu voto é pela aprovação da deci-
são do TRE de São Paulo.

(Decisão unanimei.

EXTRATO DA ATA

Proc. n'.' 7.048 — Classe 10a — SP. Rei.: Min.
Washington Bolívar.

Decisão: Aprovou-se a criação da 334a. Zona. Deci-
são unânime.

Presidência do Ministro Soares Munoz. Presentes
os Ministros: Décio Miranda, Rafael Mayer, Torreão
Braz, Washington Bolívar, José Guilherme Villela, Sér-
gio Dutra e o Prof. Mártires Coelho, Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sessão de 24-5-84).

f /ÍIESOLUÇAO N? 11.892
(de 12 de junho de 1984)

Processo n? 7.049 — Classe 10?
São Paulo (Araçatuba).

— Apuração de votos pelas mesas recep-
toras.

— SolicitaçSo  de  Câmara  Municipal  não  co-
nhecida, por  se  tratar  de  matéria  da  competência
de Tribunal  Regional  Eleitoral.

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos, não conhecer da soli-
citação, nos termos do voto do Relator, que fica fazen-
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 12 de junho de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente — Sérgio  Dutra,  Relator.— Mártires Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicada no DJ de 17-8-841.

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Sérgio  Dutra  (Relator): Senhor
Presidente, a Câmara de Vereadores do Município de
Araçatuba, Estado de São Paulo, através de seu ilustre
Presidente, remete cópia de requerimento aprovado em
Sessão do dia 14 de maio p.p.. do seguinte teor (fIs.
3/4|:

«Considerando que quando da realização das
eleições diretas em nosso País, para preenchi-
mento de cargos eletívos nas áreas federal, esta-
dual e municipal, vários eleitores, principalmente
funcionários públicos, são convocados pela Justi-
ça Eleitoral para atuar nas mesas receptoras.

Considerando que essas pessoas convocadas
pela Justiça Eleitoral possuem bom nível cultu-
ral e qualidades morais compatíveis com a obri-
gação a ser cumprida.

Considerando que as mesas receptoras ape-
nas recebem as cédulas de votação, ficando a
apuração para ser realizada por outras pessoas,
em outros locais, e, às vezes, em outro dia.
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Considerando que se a apuração fosse reali-
zada pelas próprias mesas receptoras, no mesmo
dia e local de votação, o resultado do pleito seria
conhecido mais rapidamente.

Considerando que é inexplicável o fato de
pessoas serem competentes para atuar nas mesas
receptoras e nfio poderem atuar também na con-
tagem dos votos.

Considerando, finalmente, que, como disse-
mos, as pessoas convocadas pela Justiça Eleito-
ral são todas dotadas de bom nível cultural e de
boas qualidades morais, o que praticamente im-
pede que algum ato ilícito seja cometido.

Requeiro, ouvido o Plenário na forma regi-
mental, seja oficiado ao Egrégio Tribunal Supe-
rior Eleitoral, bem como, ao Tribunal Regional
Eleitoral, para que estudem a possibilidade de
expedição de ato normativo para que as mesas
receptoras de votação também realizem a apura-
ção, logo após o término do pleito, agilizando, as-
sim, a divulgação dos resultados oficiais".

Ê o relatório.

VOTO

O Senhor  Ministro  Sérgio  Dutra  (Relator): Senhor
Presidente, o artigo n? 188 do Código Eleitoral, estabe-
lece que essa Alta Corte "poderá autorizar a contagem
de votos pelas mesas receptoras, nos Estados em que o
Tribuna] Regional indicar as Zonas ou Seções em que
esse sistema deve ser adotado".

Por outro lado, o artigo 196 do mesmo Código, pos-
sibilita outro meio de apuração através das próprias me-
sas receptoras que, segundo informações da Diretoria
Geral dessa Corte, já foi usado, com sucesso, nas elei-
ções de 1978 no Município de Sfto Leopoldo — Estado
do Rio Grande do Sul.

De qualquer modo, a iniciativa não cabe ao Tribu-
nal Superior Eleitoral, mas sim aos Tribunais Regio-
nais. Assim, meu voto é no sentido do encaminhamento
do presente processo ao Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo, a fim de que o mesmo delibere a respeito da
matéria.

(Decisão unânime}.

EXTRATO DA ATA

Processo n? 7.049 — Classe 10! — SP — Re!.: Min.
Sérgio Dutra.

Decisão: Nfio se conheceu da solicitação,
remetendo-se o expediente ao TRE de São Paulo.

Presidência do Ministro Soares M u n o / . Presentes
os Ministros Decio Miranda, Rafael Mayer, Torreão
Braz, Carlos Velloso. José Guilherme Villela, Sérgio
Dutra e o Professor Mártires Coelho, Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sessão de 12-6-84)

RESOLUÇÃO N? 11.897
(de 19 de junho de 1984)

Consulta n' 7.064 — Classe 1«
Distrito Federal (Brasília).

Consulta. Não  se  conhece  da  que  visa  t  dt
claraçâo que  ao  Tribunal  Superior  Eleitoral  nât
cabe emitir.

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

tora!, por unanimidade de votos, não conhecer da con-

sulta, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília. 19 de junho de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente. — Decio  Miranda,  Relator. — Mártires Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicada no DJ de 17-8-84).

RELATÓRIO

O Sr . Ministro  Decio  Miranda  (Relator): Senhor
Presidente, o Deputado Federal Múcio Athayde. dizen-
do ser da tradição constitucional republicana que o
Distrito Federal tenha representação política, consulta
se é dever do Congresso Nacional fixar, de imediato, a
data para as eleições no Distrito Federal, visando à sua
representação na Câmara dos Deputados, no Senado
Federal e à composição da Câmara do Distrito Federal.

É o relatório.

O Senhor  Ministro  Decio  Miranda  (Relator); Se-
nhor Presidente, a consulta persegue declaração que ao
Tribunal Superior Eleitoral não cabe emitir.

Não conheço.

(Decisão unânime)

EXTRATO DA ATA

Cons. n? 7.064 - Classe 10! - DF - Rei.: Min.
Decio Miranda.

Decisão: Não se conheceu da consulta. Decisão
unânime.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros Decio  Miranda,  Rafael  Mayer.  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Dr. Valim Teixeira, Procurador-Geral
Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 19-6-84).

RESOLUÇÃO N? 11.898
e 19 de junho de 1984)

Processo n? 7.052 —  Classe 10 ?
Distrito Federal (Brasília )

- Alteração  do registro da Comissão Execu-
tiva Nacional  do  Partido  dos  Trabalhadores
(PT).

Vistos, etc.

Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-
toral, por unanimidade de votos, determinar a anota-
ção, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 19 de junho de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente — Decio Miranda.  Relator — Mártires Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicada no /'./ de 20-8-84).

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Decio  Miranda  (Relator): Se-
nhor Presidente, trata-se de solicitação do Partido dos
Trabalhadores para que seja alterado o registro de sua
Comissão Executiva Nacional.

É o relatório.
VOTO

O Senhor  Ministro  Decio  Miranda  (Relator): Se-
nhor Presidente, meu voto é no sentido de determinar a
anotação.

(Decisão unânime/.
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EXTRATO DA ATA

Proc. n'.' 7.052 — Classe 10Í — DF - Rei.: Min. De-
cio Miranda.

Decisão: Determinaram a anotação. Votação unáni-

Presidència do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Dr. Vaíim  Teixeira,  Procurador-Geral
Eleitoral. Substituto.

(Sessão de 19-6-84).

(ANFXO À RESOLUÇÃO N? 11.848)

COMISSÃO K X H U U T 1 V A NACIONAL UO P A R T I D O
nOSTKABALHADOKKS - PT

Luís Inácio  Lula  d a Silva  •— Presidente
Olívio de  Oliveira  Dutra  —  l? Vice-Presidente
Manoel d a Conceição  Santos —  2" Vice-Presidente
Apolònio d e Carvalho  —  3? Vice-Presidente
Francisco Corrêa  Weffort  —  Secretário-Geral
Domingos de Freitas  Diniz  Neto  —  l? Secretário
Luiz Eduardo  Greenhalgh  —  2° Secretário
Clovis llgenfritz  d a Silva  —  l? Tesoureiro
José Ibrahim —  2? Tesoureiro

Vogais:
Hélio Marcos  Prates  Doyle
Luiz Soares  Dulci
Hélio Bicudo

Suplentes:
Sidney Lianza
Virgílio Guimarães  de Paulo
Paulo Gabriel  Godinho  Delgado
Cid Queiroz  Benjamim
Perseu A  bramo

Líder no Senado
Líder na Câmara - Airton Estevens Soares

v
n _j^T3lESOLUÇÁO N? 11.902
\ (de 28 de iunho de i9841

Consulta n? 6.887 — Classe 10?
Distrito Federal (Brasília)

- Ao  ddadão-eleitor  que  haja  participado
da fundação  de  um  partido  político  ora  em  fun-
cionamento, e  que,  posteriormente,  veio  a  ser
eleito senador,  deputado  federal,  deputado  esta-
dual ou  vereador,  aplica-se  a  restrição constante
do parágrafo  único  do  artigo  72  da  Lei  n"
5.682/71, c/red.  da  Lei  n?  6.767/79,  pois  o  qua-
driénio d e que trata  essa  dispositivo será  contado
da data d a ata d e fundação  d o novo partido.

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos, responder af i rmat iva-
mente à consulta, nos termos do parecer da Procurado-
ria Geral Eleitoral, que fica fazendo parte integrante da
decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 28 de junho de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente — Washington  Bolívar,  Relator — Mártires
Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicada no DJ d e 24-8-84).

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Washington  Bolívar  (Relator):
Senhor Presidente, trata-se de consulta formulada pelo
PDT, nos seguintes termos ( f l . 2):

«O cidadão-eleitor que haja participado da
fundação de um partido político ora em funciona-
mento, e que posteriormente — e só posterior-
mente ã data em que participou daquele ato —,
veio a ser eleito senador, deputado federal, depu-
tado estadual ou vereador, também estaria su-
bordinado à restrição constante do parágrafo úni-
co, do artigo 72, da Lei n? 5.682, de 21 de julho de
1971, com a redaçáo que lhe emprestou a Lei n?
6.767, de 20 de dezembro de 1979».

A douta Procuradoria Geral Eleitoral, em parecer
de fls. 7/9, assim se manifesta:

i<2. Dispõe o § 5'.' do artigo 152 da Constitui-
ção Federal:

'Perderá o mandato no Senado Fede-
ral, na Câmara dos Deputados, nas Assem-
bleias Legislativas e nas Câmaras Munici-
pais quem, por atitudes ou pelo voto, se
opuser às diretrizes legitimamente estabe-
lecidas pelos órgãos de direçao partidária
ou deixar o partido sob cuja legenda foi
eleito, salvo se para participar, como fun-
dador, da constituição de novo partido'.

3. A Lei Orgânica dos Partidos Políticos,
na redação dada pela Lei n? 6.767/79, em seu ar-
tigo 72, prescreve:

'Perderá o mandato o senador, deputa-
do federal, deputado estadual ou vereador
que, por atitude ou pelo voto, se opuser às
diretrizes legitimamente estabelecidas pe-
los órgãos de direçao partidária, ou deixar
o seu partido, salvo para participar, como
fundador, da constituição de novo partido.
Parágrafo único. O senador, deputado fe-
deral, deputado estadual ou vereador so-
mente poderá participar como fundador, na
constituição de novo partido, uma vez du-
rante um quadriénio'.

4. A consulta, em nosso entendimento, s.
m. j . , não envolve maiores indagações. Desde
que parlamentar, o cidadão-eleitor somente pode-
rá deixar seu partido, aquele  sob cuja  legenda  fo i
eleito, uma vez durante um quadriénio, para par-
ticipar da constituição de um novo partido, na
qualidade de seu fundador. Hoje, desde que par-
lamentar, não importa que tenha participado da
fundação do partido ao qual pertença apenas co-
mo cidadão-eleitor. Exercendo mandato parla-
mentar atualmente, eleito em 1982, presume-se,
só poderá deixar o seu partido para fundar um
novo. O quadriénio previsto no parágrafo único
do artigo 72 da Lei Orgânica dos Partidos Políti-
cos, que o Colendo Tribunal Superior já enten-
deu perfeitamente compatível com o texto consti-
tucional, para esse parlamentar especificamente,
será contado da data da ata de fundação do novo
partido, isto é, para a hipótese de, no futuro, dei-
xar esse novo partido para a constituição de um
outro.

5. Pelo exposto, somos no sentido de que à
presente consulta seja dada resposta afirmativa».
É o relatório.

VOTO

O Senhor  Ministro  Washington  Bolívar  (Relator):
Senhor Presidente, adotando integralmente os termos
do parecer acima transcrito, voto no sentido que se dê
resposta afirmativa à consulta do PDT.

(Decisão unânime).
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EXTRATO L)A ATA

Cons. n? 6.887 - Classe 10' - DF - Rei.: Min.
Washington Bolívar.

Decisão: Responderam afirmativamente à consulta
nos termos do parecer da Procuradoria Geral Eleitoral.

Presidência do Ministro Soares Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Prof. Mártires  Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

RESOLUÇÃO N? 11.911
Ide 28 de junho de 1984)

Processo n? 7.062 — Classe 10?
Piauí (Teres i na)

— Zona  Eleitoral.  Aprova  a  criação  ~ãA  55*
Zona —  Pimenteiras,  desmembrada  da  18*  Zona
— Valença  do  Piauí.

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos, aprovar a criação da
55? Zona Eleitoral, nos termos do voto do relator que
fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 28 de junho de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente. — Washington  Bolívar,  Relator. — Mártires
Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicada no DJ de 24-8-84).

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Washington  Bolívar  (Relator):
Senhor Presidente, trata-se de expediente do TRE do
Piauí (fl. 2) em que submete ã aprovação deste Tribu-
nal sua decisão, relativa à criação da 55? Zona Eleitoral
— Pimenteiras, desmembrada da 18" Zona Eleitoral.

O processo veio deficientemente instruído, não
constando se Pimenteiras era município que havia sido
elevado a comarca e, também, em caso afirmativo, se já
havia sido instalada.

Solicitei tais informações pelo despacho de fl. 7,
que foram prestadas pelo telex de fl. 10, do seguinte
teor:

«Resposta telex n? 650, de 30-6-83, informo
Vosséncia:

1. O município de Pimenteiras foi elevado a
comarca, instalada dia 26-12-83.

2. A 18? Zona Eleitoral, Valença, permane-
cerá com os seguintes municípios: Aroazes, Inhu-
ma e Novo Oriente do Piauí.

3. A nova Zona Eleitoral será integrada
unicamente pelo município de Pimenteiras».

Mesmo apôs esse telex, persistiu dúvida sobre o
nome do município-sede da Zona Eleitoral que está sen-
do desmembrada, indicada como Valença  no ofício do
Presidente do TRE (fl. 2), e como Valença  d o Piauí  na
ata da sessão do TRE em que foi aprovada a criação da
nova Zona.

Proferi novo despacho ( f l . 11) e, em resposta, escla-
receu o TRE (fl. 14) que o nome do município é Valença
do Piauí,  havendo sido indicado, por lapso, no ofício,
apenas como Valença.

É o relatório.

VOTO

O Senhor  Ministro  Washington  Bolívar  (Relator):
Senhor Presidente, trata-se de município que foi eleva-

do a comarca já instalada, e a Jurisprudência do Tribu-
nal, nesses casos, tem sido sempre pela aprovação da
criação da respectiva Zona Eleitoral para que, tanto a
justiça comum, como a eleitoral, fiquem sob a jurisdi-
ção do mesmo juiz.

Com essas considerações, meu voto é pela aprova-
ção da decisão do TRE do Piauí.

(Decisão unânime).

EXTRATO DA ATA

Proc. n? 7.062 — Classe 10? — PI — Rei.: Min.
Washington Bolívar.

Decisão: Aprovaram a criação da 55? Zona, Pimen-
teiras. Decisão unânime.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e  o Dr. Mártires  Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sessão de 28-6-84).

| rá^xlt
( YAV" (

N? 11.912
(de 28 de junho de 1984)

Processo nV 7.096 — Classe 10? —
Piauí (Teresina).

- Aprova  a  criação da  56'  Zona  Eleitoral  —
Simões, desmembrada da  19"  Zona —  Jaicós (PI).

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos, aprovar a criação da
56? Zona, nos termos do voto do relator que fica fazen-
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 28 de junho de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente. — Washington  Bolívar,  Relator. — Mártires
Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicada no DJ de 24-8-84).

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Washington  Bolívar  (Relator):
Senhor Presidente, trata o presente processo da criação
da 56? Zona Eleitoral — Simões, por desmembramento
da 19? Zona — Jaicós, cuja aprovação é solicitada pelo
ofício de fl. 2.

Ê o relatório.

O Senhor  Ministro  Washington  Bolívar  (Relator):
Senhor Presidente, o caso é semelhante ao que acabei
de relatar (Processo n? 7.062), isto é, trata-se de mu-
nicípio elevado a Comarca já instalada. Assim, meu vo-
to é pela aprovação da decisão do TRE do Piauí.

(Decisão unânime).
EXTRATO DA ATA

Proc. n? 7.069 — Classe 10? — PI — Rei.: Min.
Washington Bolívar.

Decisão: Aprovaram a criação da 56? Zona. Deci-
são unânime.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz. Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Dr. Mártires  Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sessão de 28-6-84).
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RESOLUÇÃO Nf 11.914 //7/T
(de 28 de junho de 1984) -^ t-/t<

Procesao n? 6.878 — Classe 10?
Distrito Federal (Brasília)

Partido Político.  Cancelamento  de  registro.
Legitimidade de  parte.

1. Somente  o  Procurador-Geral Eleitoral  e  o
Diretório Nacional  de  Partido  Político  têm  legiti-
midade para  a  ação  de  cancelamento  de  registro
partidário (LOPP,  artigo  113.  §§ 1° e 2?).

2. Ainda  que  filiado  a  Partido,  o  eleitor  só
poderá pleitear  o  cancelamento  por  via  indireta,
isto é,  através  de  representação  dirigida  ao
Procurador-Geral Eleitoral,  que  promoverá  ou
não a  medida  judiciai  segundo  seu  exclusivo  cri-
tério.

3. Por  manifesta  ilegitimidade  de  parte  do
eleitor-representante, não  deve  esta  representa-
ção ser conhecida.

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos, não conhecer da re-
presentação, nos termos do voto do Relator, que fica
fazendo parte integrante da decisSo.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 28 de junho de 1984. — Soares Munoz,

Presidente. -- José  Guilherme  Villela,  Relator. -
Mártires Coelho,  Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicada no DJ 17-8-84).

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela  (Rela-
tor): Dizendo-se inconformado com o acordo que teria
sido celebrado entre o PDS e o PTB, por intermédio do
eminente Presidente João Figueiredo e da nobre Depu-
tada Ivette Vargas, o eleitor Sebastião Souza e Silva —
fil iado ao primeiro Partido em São Luis no Maranhão
— oferece representação na qual postula sejam cancela-
dos os registros de ambas as agremiações partidárias,
que, ao se coligarem, teriam violado o artigo 152, inciso
VIII, da Constituição, e diversos outros princípios da
legislação partidária.

2. Revelando não ignorar que a íegitimatio  ad
causam seria do eminente Procurador-Geral Eleitoral, o
representante pediu que se desse a S. Exa. a oportuni-
dade de manifestação sobre o pedido,

3. Ouvida a douta Procuradoria Geral, oficiou ela
pelo ilustre Dr. Valim Teixeira, cujo parecer, depois de
transcrever a parte final da representação e diversos
dispositivos da LOPP, concluiu pelo não conhecimento
da representação ao seguinte fundamento:

«Por todo o exposto, verifica-se que o repre-
sentante não tem legitimidade para se dirigir ao
Colendo Tribunal Superior Eleitoral visando ao
cancelamento do registro dos dois Partidos
Políticos, não se enquadrando a matéria invoca-
da, além do mais, nos textos legais transcritos»
( f l . 18).

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela  (Rela-
tor): O pedido de cancelamento do registro do PDS e do
PTB pelos motivos indicados na representação teria a
ver com o artigo 112 da LOPP, segundo o qual «será
cancelado o registro do Partido que, por sua ação, con-
trariar as normas dos artigos 2",  3" e 19».

2. Complementando o preceito, estabeleceu o arti-
go 113 da mesma Lei Orgânica:

«O cancelamento previsto no artigo anterior
só se tornará efetivo em virtude de decisão tran-
sitada em julgado do Tribunal Superior Eleitoral,
proferida em processo regular, no qual se assegu-
re ao Partido interessado a mais ampla defesa.

§ l? Sã o partes  legítimas  para  ajuizar  a
ação de  cancelamento  o  Procurador-Geral  Eleito-
ral e  o Diretório Nacional de  Partido Político.

§ 2? O Procurador-Geral Eleitoral atuará de
ofício ou mediante representação de qualquer
eleitor.

§ 3? Observar-se-á, quanto ao rito, o dis-
posto nos artigos 79 e 83 desta lei.»

3. A toda evidência, a presente representação não
atende ao disposto nos transcritos §§ l? e 2?, pelo que
dela não conheço, por manifesta ilegitimidade de parte.

EXTRATO DA ATA

DF. Rei.: Min. JoséProc. n? 6.878 - Classe 10a
Guilherme Villela.

Decisão: Não conheceram da representação, nos
termos do voto do Ministro Relator. Decisão unânime.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Dr. Mártires  Coelhp,  /Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sessão de 28-6-84).

RESOLUÇÃO N? 11.915
(de 28 de junho de 1984)

Consulta n? 6.896 — Classe 10!
Distrito Federal (Brasília)

Fidelidade partidária.  Conduta  omissiva  im-
posta aos  representantes pelos  órgãos  partidários
competentes.

Segundo o  direito positivo vigente,  os  órgãos
competentes dos  Partidos  Políticos  podem  exigir
de seus  representantes,  em  acatamento  a  uma  di-
retriz partidária  legitimamente  estabelecida,  que
se abstenham de  comparecer  aos  trabalhos  parla-
mentares ou  de  votar  determinada  matéria  sobre
a qual  deveriam  deliberar.

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos,conhecer da consulta e
responder afirmativamente, nos termos do voto do rela-
tor, que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 28 de junho de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente — José Guilherme  Villela,  Relator — Mártires
Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicada no DJ de 17-8-84)

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela  (Rela-
tor): Os ilustres Deputados José de Freitas Nobre, Luiz
Fernando Bocayuva Cunha, Airton Esteven Soares e
Cândida Ivette Vargas Martins formuJam a seguinte
consulta:

«Podem os órgãos de deliberação e de dire-
cão do Partido Político estabelecer como diretriz
legítima, na forma facultada pelo § 5? do artigo
152, da Constituição Federal, e arts. 72 a 74 da
Lei n? 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica
dos Partidos Políticos), que os parlamentares a
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ele filiados deixem de comparecer a determinada
sessão ou de votar em determinada matéria?» (fl.
2).

2. Oficiando pelo ilustre Dr. Valim Teixeira, a
douta Procuradoria-Geral Eleitoral opina por resposta
no sentido de que, só após o ajuizamento da represen-
tação visando à perda do mandato parlamentar, deve a
Justiça Eleitoral apreciar a questão da legitimidade da
diretriz partidária não observada pelo representante,
aduzindo ainda que

«Não cabe, a nosso ver, data vénia, em cará-
ter geral, abstraio, sem aplicação a caso concre-
to, onde todos os aspectos serão devidamente
analisados para a configuração de ato punível
com perda de mandato, dizer se esta ou aquela
hipotética diretriz é legítima ou não».

VOTO

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela  (Rela-
tor): Em dois julgamentos recentes, ambos posteriores
à presente consulta, deixou esta Corte bem explícito
que a questão da legitimidade da diretriz partidária
obrigatória ficava sujeita a rígido controle judicial , tan-
to sob o aspecto formal, quanto sob o aspecto material
<cf. Ac. 7-722, de 24-11-83, relator o eminente Ministro
Rafael Mayer, e votos proferidos em 15-5-84 no julga-
mento da Rep. 6.963/DF, de que foi relator o eminente
Ministro Décio Miranda, cujo acórdão ainda não foi pu-
blicado).

2. Não teria dúvida em concordar com o douto pa-
recer da Procuradoria-Geral, seja quanto à necessidade
de exame da matéria caso a caso, seja no que concerne
à impossibilidade de fixar critérios gerais e abstratos,
que pudessem levar a  priori  à  legitimidade ou não de
uma diretrí/ partidária obrigatória.

3. Não me parece, contudo, que a presente consul-
ta deva ficar sem resposta, pois o que se pretende não
é f ixar apriorísticamente um critério de legitimidade
formal ou material da diretriz, mas saber se uma dire-
triz legitimamente estabelecida pode obrigar o parla-
mentar a uma ausência aos trabalhos legislativos ou a
uma abstenção de voto.

4. A meu juízo, tanto podem os órgãos partidários
competentes impor atos comissivos a seus representan-
tes — comparecimento e voto obrigatórios — como atos
omissivos — ausência ou abstenção de voto — , desde
que isso seja indispensável para assegurar a realização
dos legítimos objetivos que a diretriz partidária se des-
tina a acautelar. Suponha-se, por exemplo, que a maio-
ria do órgão legislativo se mostre inclinada inexoravel-
mente pelo acolhimento de medida contrária ao progra-
ma de determinado Partido e que, para obstar sua
aprovação, só reste a este Partido o recurso de frustrar
o quorum  regimental para deliberar. E claro que essa
situação hipotética pode legitimar a medida extrema de
resistência da minoria, através de ausência à sessão ou
da abstenção de voto, que seria, então, a única possibi-
lidade de retardar ou impedir a concretização de medi-
da legislativa contrária ao programa partidário, que c
Partido pode e deve defender por todos os meios regi-
mentais e legais que estejam ao alcance de uma agre-
miação minoritária.

5. Embora não considere sequer conveniente a vi-
gente disciplina jurídica da fidelidade partidária, vejo-
me compelido a responder esta consulta pela afirmati-
va, por entender que, segundo o direito positivo, os ór-
gãos competentes dos Partidos Políticos podem exigir
de seus representantes, em acatamento a uma diretriz
partidária legitimamente estabelecida, que se abste-
nham de comparecer aos trabalhos parlamentares ou
de votar determinada matéria.

(Decisão unânime]

EXTRATO DA ATA

Cons. nV 6.896 - Classe 10? - DF — Rei.; Min.
José Guilherme Villela.

Decisão: Responderam à consulta de conformidade
com o voto do Ministro Relator. Decisão unânime.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros Décio  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Dr. Mártires  Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sessão de 28-6-84)

ESOLUÇAO N? 11.916
(de 2 de agosto de 1984)

Processo n? 6.858 — Classe 10? —
São Paulo (São Paulo)

Alistamento eleitoral. Pedido de transferên-
cia. Dispensa de reiterar pedido de informações
ao Juiz do antigo domicílio.

Atendendo à  sugestão  da  Presidência  do
TRE/SP, modifica  o  TSE  a  redaçâo  do  §  2°  do
artigo 26  da Resolução  n°  7.875.  de  22-6-66,  rela-
tiva a  alistamento eleitoral,  para  dispensar  a  rei-
teração do  pedido  de  informações  sobre  o  eleitor
a transferir  ao  Juiz do  antigo domicílio, mantida,
todavia, a  obrigação de  se  comunicar  a  omissão à
Corregedoria da  Justiça Eleitoral.

Vistos, etc.

Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-
toral, por unanimidade de votos, alterar a redaçâo do §
2? do art. 26 da Resolução n? 7.875, de 22-6-66, nos ter-
mos do voto do relator, que fica fazendo parte integran-
te da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 5 de agosto de 1984. — Soares Mufioz,
Presidente. -- José  Guilherme  Villela,  Relator. -
Valim Teixeira,  Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela:  O emi-
nente Presidente do TRE/SP, tendo em vista dispositi-
vo do Código Eleitoral e o artigo 26 da nossa Resolução
n'.' 7.875, que dispõe sobre o alistamento eleitoral, soli-
cita providências para a modificação da referida norma
regulamentar, de modo a tornar mais célere e menos
oneroso o processo de transferência da inscrição eleito-
ral, com a dispensa da reiteração do pedido de informa-
ções, quando não atendido pela Zona da inscrição de
origem do eleitor.

2. Oficiando pelo ilustre Dr. Valim Teixeira, a
douta Procuradoria Geral Eleitoral, depois de reprodu-
zir os textos normativos em causa, concluiu pelo aco-
lhimento da sugestão, nestes termos:

«Vê-se pois, mesmo que o juiz do antigo do-
micílio não atenda a requisição de informações,
ainda que reiterada, que o processo de pedido de
transferência será transformado em inscrição ori-
ginária, sendo comunicado, após o deferimento,
tanto ao Tribunal Regional competente como ao
juiz do antigo domicílio, requisitando a folha in-
dividual de votação. O processo só será arquiva-
do, segundo o disposto na resolução, após o rece-
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bimento da folha individual de votação, encami-
nhada pelo juiz do antigo domicílio, ficando
constando na coluna destinada à «Anotação»,
que a inscrição foi obtida por transferência. Sen-
do deferido o pedido de transferência, portanto, o
fato ficará consignado tanto no juízo do novo do-
micílio como no antigo. Não há possibilidade, as-
sim, de ocorrer duplicidade de inscrição.

A exigência de reiteração do pedido de infor-
mação só está prescrita na resolução. Visa, evi-
dentemente, a resguardar o legal deferimento do
pedido de transferência, quando a hipótese for de
perda ou extravio. Entretanto, o reiterado pedido
de informações previsto na resolução parece-nos,
s.m.j., excessivo, diante de todas as demais for-
malidades previstas e que devem ser rigorosa-
mente obedecidas. As ponderações feitas pelo
Egrégio Tribunal Regional de São Paulo
afiguram-se-nos mais do que razoáveis, justifi-
cando a adoção da medida.

Em conclusão somos, respeitada a conve-
niência e oportunidade que esse Colendo Tribu-
nal Superior entender, pela adoção da medida
proposta pelo Egrégio Tribunal Regional Eleito-
ral de São Paulo, alterando-se a Resolução n?
7.875/66 na parte pertinente" (fls. 8/9).

O Senhor Ministro  José  Guilherme  Villela  (Rela-
tor): EJs o teor do artigo 56 do Código:

No caso de perda ou extravio do título ante-
rior, declarado esse fato na petição de transferên-
cia, o Juiz do novo domicílio como ato prelimi-
nar, requisitará, por telefone, a confirmação do
alegado à Zona Eleitoral onde o requerente se
acha inscrito.

§ l? O Juiz do antigo domicílio, no prazo de
5 (cinco) dias, responderá por ofício ou telegra-
ma, esclarecendo se o interessado é realmente
eleitor, se a inscrição está em vigor e, ainda,
qual o número e a data da inscrição respectiva.

§ 2? A informação mencionada no parágrafo
anterior suprirá a falta do título extraviado, ou
perdido, para o efeito da transferência, devendo
fazer parte integrante do processo.

2. Ao regulamentar essa norma, através da Resolu-
ção n? 7.875, de 22-6-66, ainda em vigor, esta Corte pre-
viu no § 2? do art. 26 a reiteração do pedido de informa-
ções ã Zona de origem do eleitor, quando o respectivo
Juiz não prestar, depois de 15 dias, as informações pe-
didas. Dispõe o aludido § 2°:

Se a informação não for recebida no prazo de
quinze dias será reiterado  o  pedido  d e
informações. Decorridos outros quinze, e não
sendo atendido o juiz do novo domicílio, este
transformará o processo em inscrição originária,
despachará o pedido do eleitor e, em seguida, co-
municará o fato ao Corregedor Regional do Esta-
do a que o mesmo afirmou ter pertencido.

3. Segundo a experiência do eminente Presidente
do TRE/SP, a reiteraçflo do pedido de informações é,
na prática, ineficaz e só concorre para sobrecarregar as
exíguas dotações orçamentarias destinadas a despesas
postais. Sendo a reiteração em apreço inovação regula-
mentar, por não constar do texto do Código Eleitoral, e
não havendo maiores riscos de duplicidade de inscri-
ção, pois a nova inscrição deve ser comunicada à Zona
de origem do eleitor transferido (Código Eleitoral, arti-
go 58, § l?, e Resolução n? 7.875/66, artigo 28, § l?), en-
tendo, como a douta Procuradoria-Geral, que a suges-
tão em exame merece acolhimento.

4. Tenho, todavia, a falta de resposta na conta de
evidente violação do dever funcional de cooperação im-
posto às autoridades judiciárias eleitorais, pelo que
considero oportuno manter a norma regulamentar^ no

tocante á comunicação da fal ta à Corregedoria da Jus-
tiça Eleitoral. Em suma, meu voto é no sentido de que
seja modificado o § 2° da Resolução n? 7.875, de 22-6-66,
para o qual proponho a seguinte redação, que deverá
viger a partir de sua publicação:

«§ 2 " Se, decorridos 20 (vinte) dias do rece-
bimento da requisição, o Juiz do antigo domicílio
náo prestar as informações solicitadas, o proces-
so de transferência será julgado como processo
de inscrição originária pelo Juiz do novo do-
micílio, que deverá comunicar o fato à Correge-
doria da Justiça Eleitoral».

EXTRATO DA ATA

Proc. n" 6.858 — Classe 10? - SP — Rei.: Min. Jo-
sé Guilherme Villela.

Decisão: Acolheu-se a sugestão do TRE, nos ter-
mos do voto do Ministro-Relator. Votação unânime.

Presidência do Ministro Soares Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Dr. Valim  Teixeira,  Procurador-Geral
Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 2-8-84).

Rr, . i .,\O N? 11.917
^(de 2 de agosto de 1984)

Processo n? 6.971 — Classe
Ceará — Fortaleza)

Prova no processo eleitoral. Aplicação da re-
cente Lei n? 7.115/83.

As regras  d e direito  probatório  contidas  n a
recente Lei  n?  7.115/83,  que  presumem  verdadei-
ras as  declarações  do  próprio  interessado  para
prova de  vida,  residência,  pobreza,  dependência
económica, homonímia ou  bons  antecedentes,  são
aplicáveis ao  processo eleitoral,  salvo  quando  se
cuide de  processo penal eleitoral.

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos, responder afirmativa-
mente à consulta, nos termos do voto do Relator, que
fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 2 de agosto de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente — José  Guilherme  Villela,  Relator — Valim
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral Substituto.

(Publicada no DJ de 17-8-84).

RELATÓRIO

O Svnhor  Ministro  José  Guilherme  Villela:  O emi-
nente Presidente do TRE/CE, atendendo a deliberação
daquela Corte, consulta, mediante telex, «se a Lei nf
7.115, de 29-8-83, que dispõe sobre prova documental, é
aplicável à Justiça Eleitoral» ( f l 2|.

Ouvida a douta Procuradoria-Geral Eleitoral,
manifestou-se pela afirmativa o ilustre Ur. Valim Tei-
xeira, que aduziu em seu parecer:

«E sabido que o Código Eleitoral, em deter-
minadas situações, tais como inscrição e transfe-
rência eleitoral, arbitramento de multas, registro
de candidatos a cargos eletivos e outros, exige
que o interessado preste declarações a respeito
de sua situação individual, algumas delas enume-
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radas no disposto no artigo l" da lei antes trans-
crita. No caso específico de transferência de do-
micilio eleitoral, onde era feita exigência de com-
provação de residência no novo domicilio me-
diante atestado fornecido pela autoridade policial
ou por outros meios convincentes, a Lei n? 6.996,
de 7-6-82. que dispõe sobre a utilização de proces-
samento eletrónico de dados nos serviços eleito-
rais, em seu artigo 8?, inciso 111, substituiu dito
documento por declaração assinada pelo próprio
eleitor, sob os penas da lei. Demais disso, por
ofício expedido em 17-2-84. sob o n? 38/84, ao
ilustre Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco, tratando de atestado de
pobreza para isenção de multa (artigo 367, inciso
I, do Código Eleitoral), o Excelentíssimo Senhor
Ministro Presidente do Colendo Tribunal Supe-
rior Eleitoral esclareceu, diante do disposto na
Lei n " 7.115/83, que o alistando carente poderia,
para fins de isenção de multa, fazer prova dessa
condição mediante a simples apresentação de de-
claração feita de próprio punho.

Assim, pelo exposto, entendemos, s. m. j . ,
que a Lei n? 7.115/83 tem inteira aplicação na
Justiça Eleitoral, ressalvada a hipótese que a
própria lei prevê, e naquilo que não colidir com
disposições específicas contidas no Código Elei-
toral e instruções do Tribunal Superior Eleitoral»
( f l . 9).

VOTO

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Villela  (Rela-
tor): Em consequência do Programa Nacional de Des-
burocratizaçâo, foi promulgada a Lei n? 7.115, de 29-8-
83, que assim dispôs nos seus dois primeiros artigos:

Art. l? A declaração destinada a fazer pro-
va de vida, pobreza, dependência económica, ho-
monímia ou bons antecedentes, quando firmada
pelo próprio interessado ou por procurador bas-
tante, e sob as penas da lei, presume-se verdadei-
ra.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica para fins de prova em processo pe-
nal.

Art. 2? Se comprovadamente falsa a decla-
ração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis,
administrativas e penais previstas na legislação
aplicável.

2. A simples leitura dessas normas evidencia que
se cuida de regras gerais aplicáveis ao direito probató-
rio de qualquer espécie, salvo ao penal, que é objeto da
exceção expressamente prevista no parágrafo único do
artigo l?. Portanto, não há como afastar sua incidência
em matéria de prova para os diversos fins do processo
eleitoral, mantida evidentemente a óbvia exceção do
processo penal eleitoral.

3. Assim, quando o interessado deva fazer prova,
para fins eleitorais, de vida, residência, dependência
económica, homonímia ou bons antecedentes, poderá
fazê-lo mediante declaração pessoal, que goza da pre-
sunção de veracidade, ut Lei n? 7.115/83, que tem intei-
ra aplicação ao processo eleitoral, a menos que se trate
de processo penal eleitoral. Em suma, como a douta
Procuradoria-Geral Eleitoral, também dou resposta
afirmativa ã consulta formulada.

(ZJecisáo unânime}.

EXTRATO DA ATA

Cons. n? 6.971 - Classe 10'.  — CE — Rei.: Min.
José Guilherme Villela.

Decisão: Respondeu-se afirmativamente à consulta.
Decisão unânime.

Presidência do Ministro Soares Muiioz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda, Rafael  Mayer.  Torreão
Brar., Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Hutra  e o Dr. Valim  Teixeira,  Procurador-Geral
Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 2-8-84).

JlESOLUÇÀO N? 11.919
(de 7 de agosto de 1984)

Consulta n? 6.912 — Ciasse 10!
Distrito Federal (Brasília)

— Nos termos  da  Resolução  n?  11.787,  de  24-
11-83, cabe  à  Mesa  do  Senado  Federal  deliberar
sobre registro  de  candidatos  à  Presidência  e
Vice-Presidència da  República  (Lei  Complemen-
tar n?  15,  de 1973,  artigo 101.

— Neste  poder  de  deliberar  está  compreendi-
da a  decisão  de  todas  as  questões  prévias,  per-
tençam à  área da  regularidade  formal  ou  à  da  ca-
pacidade eleitoral  passiva.

— Não  conhecimento  da consulta.

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos, não conhecer da con-
sulta, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 7 de agosto de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente — Torreão  Braz,  Relator — Mártires Coelho,
Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicada no DJ de 24-8-84).

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, o ilustre Senador Affonso Camargo formu-
lou a seguinte consulta:

"O preceito legal estabelecido no parágrafo
único do artigo 10 da Lei Complementar n? 15, de
13 de agosto de 1973. isenta os candidatos a Pre-
sidente e Vice-Presidente da República que mu-
daram de partido, do cumprimento do prazo de
dois anos exigido pelo § 3? do artigo 67 da Lei
Orgânica dos Partidos Políticos?"

O Professor Inocêncio Mártires Coelho, em nome
da douta Procuradoria Geral Eleitoral, após reportar-se
à Resolução n? 11.787, relatada pelo eminente Ministro
José Guilherme Villela, em que este Colendo Tribunal
Superior decidiu não conhecer da consulta acerca de
formalidades a serem observadas no registro de candi-
datos à Presidência e Vice-Presidência da República,
por estar a matéria afeta à competência da Mesa do Se-
nado Federal, emitiu o pronunciamento cujo teor passo
a ler (fls. 9/12):

"6. Posta a questão exclusivamente nesses
termos — como o fez, com sua costumeira argú-
cia, o eminente Ministro-Relator —, não se pode-
ria negar ser da competência exclusiva da Mesa
do Senado Federal deliberar sobre os pedidos de
registro de candidatos a Presidente e Vice-
Presidente da República, excluída, por conse-
guinte, do âmbito da Justiça Eleitoral, qualquer
manifestação a respeito da matéria.

7. Ocorre, entretanto, que esse registro para
ser juridicamente válido, deve preencher os re-
quisitos legalmente estabelecidos, eis que a Mesa
do Senado — como, de resto, todos os órgãos ou
pessoas, quem o enfatizou foi o próprio Ministro
José Guilherme Villela — , devendo obediência à
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lei, somente deferirá os pedidos que atendam a
tais requisitos, pois do contrário admitir-se-ia, o
que é de todo absurdo, pudesse aquele órgão deli-
berar até mesmo contra legem.

8. A corroborar este ponto de vista temos a
própria Lei Complementar n'.' 15/73, quando dis-
põe, em seu artigo 10, que o requerimento de re-
gistro dos candidatos devera ser instruído com
determinados elementos, os quais, nem por se-
rem meramente formais, poderão ser dispensados
a quaisquer candidatos.

9. A respeito do cumprimento de tais for-
malidades, se porventura fosse consultada, pode-
ria ou deveria a Justiça Eleitoral negar conheci-
mento á consulta, ao argumento de que esse as-
sunto é da exclusiva competência da Mesa do Se-
nado? E se deferido algum pedido de registro em
desacordo com a lei, admitiria o Tribunal Supe-
rior Eleitoral examinar eventuais impugnações,
ou simplesmente remeteria os interessados à Jus-
tiça Comum? Essas e outras indagações, salvo
melhor juízo, estão a evidenciar a existência de
nítida diferença, entre a competência da Mesa do
Senado, para decidir sobre o registro de candida-
tos, e a do Tribunal Superior Eleitoral, para di-
zer, em matéria eleitoral, qual o sentido e o al-
cance que se deve dar a todo e qualquer disposi-
tivo versando aquela matéria, até porque tanto a
Constituição quanto as leis eleitorais deferiram à
Justiça Eleitoral, e somente a ela, essa espe-
cialissima competência.

10. Não cabendo a nenhum outro órgão,
de qualquer dos Poderes, responder a consultas
sobre matéria eleitoral, deve a Justiça Eleitoral
exercer com largueza essa sua competência, dei-
xando de conhecer apenas daquelas consultas
que, desenganadamente, extrapolarem dos limi-
tes traçados na Lei (e.g. — Código Eleitoral, arti-
go 23. inciso XI I ; artigo 30, inciso VIII|.

11. Versando, inquestionavelmente, matéria
elritoral, tanto a Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, quanto a Lei Complementar n? 15/73, e
Lendo o TSE recebido consulta, regularmente for-
mulada, a respeito da interpretação de dispositi-
vos de ambos os diplomas legais, entendemos de-
va a Corte conhecer do pedido e formular a res-
posta que the parecer adequada, porque assim
agindo estará deliberando no âmbito de sua ex-
clusiva competência, que não se confunde, no
particular, com a da Mesa do Senado , que é de
natureza e alcance diversos.

12. Admitido, assim, o cabimento da con-
sulta, entendemos deva ela ser respondida no
sentido de que o disposto no parágrafo único do
artigo 10, da Lei Complementar n? 15/73, como
norma excepcional tem alcance também excepcio-
nal, somente se aplicando aos candidatos que, es-
colhidos pelas convenções, não tenham fil iação
partidária anterior. Por outras palavras, o dispo-
sitivo destina-se a viabilizar a eleição somente
daqueles que não possuam milí tância partidária,
sendo inaplicável a quem, desligando-se de um
Partido, pretenda eleger-se imediatamente por
outro, sem cumprir o interstício de 2 anos, exigi-
do para todos quantos pretendam candidatar-se a
quaisquer cargos eletivos (LOPP — artigo 67, §
3?).

13. Acolhida essa interpretação, dar-se-á ao
citado dispositivo da Lei Orgânica dos Partidos
Políticos o seu exato sentido, sentido que é, preci-
samente, o de preservar as organizações partidá-
rias contra as adesões e as debandadas de oca-
sião, que enfraquecem os Partidos, desfigurando
as suas siglas e comprometendo os seus ideais.

14. Se esse é o sentido jurídico e moral da
norma contida no § 3", do artigo 67, da Lei Orgâ-

nica dos Partidos 1'olíticos, não se deve admitir
possa alguém disputar a mais alta investidura da
Nação — a Presidência da República — , desobri-
gado do cumprimento de um dever elementar,
que se impõe, indistintamente, a todos quantos
postulam cargos eletivos de menor expressão polí-
tica.

15. Diante do exposto, somos de parecer
que á Consulta seja dada resposta, no sentido de
que o disposto no parágrafo único, do artigo 10,
da Lei Complementar n? 15/73, não isenta os can-
didatos a Presidente e Vice-Presidente da Repú-
blica que mudarem de Partido, do cumprimento
do prazo de dois anos exigido pelo § 3?, do artigo
67, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos".

E o relatório.

O Senhor  Ministro  Torreão  Braz  (Relator): Senhor
Presidente, decidiu esta Egrégia Corte não conhecer de
consulta anterior, que indagava de que maneira partido
político, em fase de organização, estaria apto a solicitar
o registro de seus candidatos a Presidente e Vice-
Presidente da República. E o fez por entender que o as-
sunto se incluía na competência da Mesa do Senado Fe-
derai (Resolução n1.' 11.787, de 24-11-83).

Em seu douto voto, o eminente Ministro José Gui-
lherme Villela,  Relator, deixou expresso que a compe-
tência do TSE para responder a consultas pressupu-
nha, a par da natureza eleitoral da matéria, a circuns-
tância de inserir-se ela nas atribuições do aludido cole-
giado, enfatizando:

«No caso desta consulta, pelo que se de-
preende do artigo 10 da Lei Complementar n? 15,
de 13-8-73, compete à Mesa do augusto Senado
Federal deliberar sobre o registro dos candidatos
à Presidência e Vice-Presidéncia da República,
que deverão ser eleitos pelo colégio eleitoral pre-
visto nos arts. 74 e 75 da Constituição vigente.

Sem dúvida, num estado de direito, assim a
Mesa do Senado como todos os demais órgãos ou
pessoas devem obediência à lei. Isso não quer di-
zer, no entanto, que o TSE possa ou deva impor
a exegese que lhe pareça correta a Tribunais ou
Juizes que lhe não sejam subordinados e, muito
menos, a órgãos de outros Poderes do Estado,
que são dotados de autonomia e independência
no exercício das próprias funções.

Fundado nessa premissa, que, data  vénia,  te-
nho como irrecusável, não conheço da presente
consulta, que envolve matéria eleitoral de compe-
tência da ilustre Mesa do Senado».

O teor do julgado não abre flanco a dúvidas, nem
enseja exceções. Ele distinguiu claramente, em face dos
textos normativos em vigor, entre matéria eleitoral da
competência da justiça especializada e matéria eleitoral
da competência da Mesa do Senado Federal. Nessa
consonância, impende concluir que as questões prévias,
pertençam à área da regularidade formal ou à da capa-
cidade eleitoral passiva, integram o julgamento do pe-
dido de registro de candidatos à Presidência e à Vice-
Presidência da República, cabendo a sua decisão ao
mesmo alto órgão do Congresso Nacional.

Diante do exposto, não conheço da consulta.

(Decisão unânime).

EXTRATO DA ATA

Cons. n? 6.912 - Classe 10? — DF — Rei.: Min.
Torreão Braz.

Decisão: Não se conheceu da consulta. Decisãp
unânime.

Presidência do Ministro Soares  Munoz.  Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
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Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Prof. Mártires  Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sessão de 7-8-84).

RESOLUÇÃO N? 11.921
,/(de 7 de agosto de 1984)

Consulta n? 6.997 — Classe 10? -
Distrito Federal (Brasília)

— Partido  Político.  Fundação.
— O  parlamentar que  deixa  o  partido sob  cu-

ja legenda  foi  eleito  para  participar  da  fundação
de novo  partido político,  considera r-se-á a ele au-
tomaticamente filiado  a  partir  da  data  do  mani-
festo de  lançamento desse partido.

— Não  obtendo  o  novo partido o  registro de-
finitivo, restabelece-se  de  maneira  automática  a
filiação originária  do  parlamentar, quer  por estar
resolvida a  filiação  nova,  quer  por  inexistir  in-
compatibilidade partidária  na  conduta  específica
do egresso,  se  ela  tem  o  beneplácito  constitu-
cional.

Vistos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei-

toral, por unanimidade de votos, responder afirmativa-
mente às duas perguntas, nos termos do voto do rela-
tor, que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 7 de agosto de 1984 — Soares Munoz,  Pre-

sidente. — Rafael Mayer,  Relator. — Valim  Teixeira,
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado no DJ de 24-8-84)

RELATÓRIO

O Sr . Ministro  Rafael  Mayer:  Sirva de relatório o
parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, emitido pelo
ilustre Subprocurador-Geral, Valim Teixeira, e aprova-
do pelo eminente titular, Prof. Inocêncio Mártires Coe-
lho, in verbis:  (Anexo ).

É o relatório.

VOTO

O Senhor  Ministro  Rafael  Mayer  (Relator); A con-
sulta, tendo como pressuposto o artigo 152, § 5'.' da
Constituição, no ponto em que ressalva da pena de per-
da do mandato do parlamentar que deixa o partido, sob
cuja legenda foi eleito, para participar, como fundador
da constituição de novo partido, formula duas preci-
sas indagações, ambas se reportando às implicações
daquela conduta na fiJiaçao partidária.

Algumas proposições devem ser pré-ordenadas pa-
ra induzir as respostas reclamadas, a primeira das
quais já está implícita no texto constitucional, a saber
que a saída do partido, punida, em princípio, com a pe-
na de perda do mandato, não é todavia malsinada pelo
ordenamento jurídico se tem por objetivo a fundação de
nqvo partido político. E que esse propósito tem acolhi-
da no regime político que vê, nas organizações partidá-
rias que tenham condições de viabilidade, o ínstrumen-
,to adequado de participação e expressão da vontade
popular.

È certo, porém, que, como destacado no douto pa-
recer, do momento em que participa do ato fundacional
de novo partido, ainda que um partido in fieri,  subordi-
nado a um procedimento gradativo até a sua organiza-
ção definitiva, o parlamentar está a ele fi l iado, pela
vinculaçào ao seu processo e a seus objetivos.

Ainda que essa fil iação esteja condicionada à ulte-
rior e definitiva organização partidária, ela já é, desde

logo, plena, enquanto expressão de dedicação e com-
promisso político. Por isso é que não se pode dar, ve-
dada que é pelo ordenamento jurídico, a concomitância
de filiações, à do partido em que se está em movimento
de sair e ao que se visa instituir.

Correio, portanto, o entendimento do douto pare-
cer, de que a data da nova filiação seja aquela do mani-
festo do lançamento do novo Partido, de que o parla-
mentar seja fundador, posto que aí se põe uma concreta
manifestação de vontade.

Cuido seja válida essa filiação, para todos os efei-
tos, caso o novo partido venha a consolidar-se, organi-
zacionalmente, pela concessão do registro definitivo,
não havendo por que protrair a sua eficácia ao momen-
to deste, em desconsideração injustificável pela legíti-
ma atuação política na formação, com êxito, do parti-
do.

Entretanto, o segundo tema, referente a uma rever-
são ou frustração da situação proposta, qual seja, a de
náo-obtençâo do registro definitivo do partido, no pra-
/.o estabelecido, deve ser tratado segundo os princípios
jurídicos.

Do exame da legislação orgânica o que se tem é
que, frustrados os procedimentos formativos do novo
partido, tornar-se-ão sem efeito os atos preparatórios.
A não-obtençào do registro definitivo, uma vez que
deste dependeria a efetividade e consolidação dos atos
constitutivos, se apresenta como uma condição ou cir-
cunstância resolutiva, que devolve ao statu quo ante.

Não se há de ver, portanto, nessa circunstância, ra-
zão que se oponha ao restabelecimento automático da
filiação originária, quer por estar resolvida a filiação
nova, pendente e condicionada, razão de ineficácia da
primeira; quer por não haver incompatibilidade parti-
dária na conduta específica do egresso, se ela tem o be-
neplácito constitucional; quer pela necessidade e con-
gruência da solução reclamada pela condição do agente
e da atuaçào política, a enquadrar-se em uma organiza-
ção política existente.

Dependeria, sim, de decisão do partido originário
do parlamentar, o seu reingresso, a qualquer tempo,
antes de verificada a impossibilidade, de fato, da orga-
nização definitiva do novo partido, pois aí não se trata-
ria de uma situação legal ou objetiva, mas de uma si-
tuação subjetiva e individual.

(Decisão unanimei.

EXTRATO DA ATA

Cons. n? 6.997 - Classe 10! - DF - Rei.: Min.
Rafael Mayer.

Decisão: Responderam afirmativamente às duas
perguntas, nos termos do voto do Ministro-Relator. De-
cisão unânime.

Presidência do Ministro Soares Munoz.  Presentes
os Ministros Décio  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz, Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e  o Prof. Mártires  Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

(Sessão de 7-8-84.)

ANEXO À RESOLUÇÃO N? 11.921

1. Trata-se de consulta formulada pelo Deputado
Federa! Elquisson Dias Soares, de seguinte teor:

"... pode o detentor de mandato popular -
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual
ou Vereador — deixar o partido, sob cuja legenda
foi eleito, sem perda do mandato, para participar
da fundação de novo partido, como fundador ain-
da que não tenham sido lançados o manifesto e o
programa do novo partido?"
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"... e, se o novo partido, até as eleições pre-
vistas para o ano de 1986, não tiver aprovado o
seu registro, o parlamentar poderá retornar ao
partido do qual se desligou para postular novo
mandato?».

2. O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, respon-
dendo à consulta formulada pelo Deputado Federal Ma-
theus Schimidt (Processo n? 6.962), sobre a primeira
questão indagada, respondeu pela Resolução n? 11.895,
de 12-6-84:

«Os parlamentares eleitos sob legenda de
partidos políticos atualmente extintos não estão
sujeitos ao princípio da fidelidade partidária pre-
visto no parágrafo 5'.' do artigo 152 da Constitui-
ção Federal, vez que falta uma elementar essen-
cial à configuração da infração partidária
punível».

«Os parlamentares que deixarem o Partido
sob cuja legenda se elegeram, para participar, co-
mo fundadores, na constituição de um novo Par-
tido, consideram-se automaticamente a ele f i l i a -
dos, independentemente de outras providências».

«O interstício de quatro anos, exigência con-
tida no artigo 72 e seu parágrafo único, da Lei n?
5.682/71, para que o parlamentar fundador de um
Partido possa participar, como fundador, na
constituição de um novo partido, conta-se a par-
tir da data da ata de fundação do primeiro parti-
do (Resoluções n?s 11.716 e 11.7171».

3. Diante do entendimento já firmado, conclui-se
que o parlamentar, desde que eleito por legenda de Par-
tido Político extinto, pode deixar seu atua) Partido,
mesmo que não seja para participar da fundação de um
novo Partido, sem estar sujeito à penalidade prevista
no § 5? do artigo 152 da Constituição Federal. Deixando
seu atual Partido para participar, como fundador, na
constituição de um novo Partido, o parlamentar estará
automaticamente a ele filiado, independentemente de
quaisquer outras formalidades legais exigidas para a
concretização da filiação partidária, a partir da data do
manifesto de seu lançamento, ainda que não tenha sido
publicado. A nova filiação, portanto, concretiza-se a
partir da data de lançamento do manifesto de funda-
ção. Sem este, não há que se falar, ainda, em fundação
de novo Partido. Sua existência, ainda que precária, só
pode ser considerada a partir da data de assinatura de
seus atos constitutivos.

4. Quanto ao que se indaga na segunda questão,
temos que, à época da formação dos atuais Partidos
Políticos, o Colendo Tribunal Superior, respondendo a
inúmeras consultas sobre prazo de filiação partidária
com vistas ã candidatura a cargos eletivos ao pleito de
1982, firmou entendimento no sentido de:

«Filiação partidária para fins de candidatura
a cargo eletivo.

— O eleitor filiado a Partido Político com re-
gistro definitivo não pode inscrever-se em outro
Partido Político, já registrado provisória ou defi-
nitivamente, para o efeito de concorrer, por este,
às eleições do ano de 1982. O prazo de carência a
que alude o § 3" do artigo 67 da LOPP visa a evi-
tar defecções inopinadas, e, portanto, se estabe-
leceu em favor do Partido de que se sai, não se le-
vando em conta a situação do Partido no qual
posteriormente se ingressará.

— O eleitor filiado a Partido Político com re-
gistro provisório pode inscrever-se em outro Par-
tido Político com registro definitivo, pois a f i l ia-
ção, enquanto o Partido não é definitivamente re-
gistrado, não produz qualquer efeito no tocante a
prazos para candidatura a cargo eletivo, inclusi-
ve o do § 3? do artigo 67 da LOPP. Nesse caso, se
o eleitor se filiar a Partido Político que já haja
obtido seu registro definit ivo com tempo superior
ao previsto, conforme o caso, nos artigos l? e 2?
da Lei n? 5.782/72, deverá, para candidatar-se a

cargo eletivo, cumprir integralmente os in-
terstícios neles estabelecidos: se, porém, quiser
filiar-se a Partido Político que ainda não haja ob-
tido seu registro definitivo, deverá fazê-lo, caso a
obtenção deste ocorra eni momento em que nào
seja possível a observância desses interstícios,
até a data do referido registro».

5. Nessa hipótese, desde que o parlamentar, ao
deixar seu Partido para participar, como fundador , na
constituição de um outro, é considerado a ele automati-
camente filiado, para candidatar-se a cargo eletivo em
1986, não só para o parlamentar como também para
qualquer cidadão, serão os prazos contados a partir da
data de obtenção de seu registro definitivo, considera-
da a partir da sessão de julgamento pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral e não da publicação da respectiva deci-
são (Resolução n" 11.145).

6. De outro lado, entretanto, diante da hipótese
desse novo Partido não obter seu registro definitivo, as
consequências que poderão advir para o parlamentar
fundador são inúmeras. Desde que filiado automatica-
mente ao novo Partido, a partir da data de assinatura
do manifesto de lançamento, estará, obviamente, desfi-
liado do Partido de origem, uma vez que a legislação
proíbe a duplicidade de filiação. Nesse caso. poderá re-
tornar ao Partido do qual desfiliou-se, sem nenhuma
e/ou maiores consequências? A nosso ver, só ao Parti-
do de origem cabe decidir, vez que trata-se de questão
interna corporis,  intervindo a Justiça Eleitoral apenas
em circunstâncias especialíssimas, previstas na Resolu-
ção n? 10.785/80, mas nunca para decidir sobre o deferi-
mento ou não da filiação. Da mesma forma quanto a
uma possível representação visando a perda do manda-
to, pois, somente nessa oportunidade é que a Justiça
Eleitoral, diante do caso concreto, deverá emitir seu
pronunciamento. Em tese e de maneira genérica,
parece-nos ser de todo inviável opinar conclusivamen-
te, mormente quando se sabe que, em nosso sistema
eleitoral, não há figura do parlamentar sem que este-
ja ligado a um Partido Político.

7. Em aceitando, o Partido de origem, o retorno
do antigo fil iado, entendemos que aí se concretiza no-
va filiação, da mesma forma que o parlamentar, diante
da recusa de seu Partido de origem em recebê-lo de
volta, e não havendo representação visando a perda do
mandato, poderia vir a filiar-se a Partido diverso. Em
havendo nova filiação, seja no Partido de origem, seja
em Partido diverso, o parlamentar, para concorrer às
eleições de 1986, deverá cumprir integralmente os in-
terstícios previstos em lei, quer o da Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, artigo 67, § 3?. quer os da Lei n?
5.782/72, artigos l? e 2?.

8. Em conclusão, opinamos que ã presente consul-
ta seja dada a seguinte resposta:

,f somente a partir da data de assinatura do mani-
festo de lançamento de um Partido Político é que se
considera o parlamentar fundador a ele automaticamen-
te filiado, independentemente de outras providências.

b) os prazos previstos na legislação pertinente,
com vistas ã candidatura a cargo eletivo, na hipótese
de fundação de um novo Partido Político, deverão ser
contados, diante da impossibilidade material de serem
cumpridos integralmente, no mínimo, a partir da data
de obtenção de seu registro definitivo.

c) caso o novo Partido não obtenha seu registro de-
finit ivo, a situação do parlamentar a ele filiado desde a
data de assinatura de seu manifesto de lançamento de-
verá ser examinada diante do caso concreto, quer quan-
to ao seu retorno ao Partido de origem, quer quanto
aos prazos previstos em lei com vistas à candidatura a
cargo eletivo.

Brasília-DF, 26 de junho de 1984 -  A.  G.  Valim
Teixeira, Subprocurador-Geral da República
Inocêncio Mártires  Coelho,  Procurador-Geral Eleitoral.
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RESOLUÇÃO N? 11.930
(de 14 de agosto de 1984)

Processos n?a 7.077 e 7.080 — Classe 10Í
Distrito Federal e Rio de Janeiro

instruções para a  realização da s eleições  mu -
nicipais previstas  na  Lei  n?  7.206,  de  5-7-84.

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 3? da Lei n? 7.206. de
5-7-84, resolve expedir as seguintes instruções:

Art. l? As eleições municipais previstas na Lei n?
7.206/84 serão realizadas no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data da publicação desta resoluçSo.

Art. 2? Os Tribunais Regionais Eleitorais com ju-
risdição sobre os municípios onde se realizarão as refe-
ridas eleições fixarão a data do pleito, de modo a que
sejam cumpridos, a partir do prazo de encerramento do
alistamento (C. Eleit., artigo 67), todos os demais pra-
zos legais relativos ao processo eleitoral.

Art. 3? Para as eleições de que trata esta resolu-
cfio observar-se-ão, no que couber, as instruções conti-
das nas Resoluções n?s 11.270, de 25-5-82, 11.455, de
16-9-82, 11.456, de 22-9-82 e 11.457, de 22-9-82, bem como
as demais normas regulamentares que disciplinaram as
eleições municipais realizadas em 15 de novembro de
1982.

Art. 4? Estas instruções entrarão em vigor na da-
ta de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral, 14
de agosto de 1984. Soares  Mufíoz,  Presidente — José
Guilherme Viilela,  Relator — Dedo Miranda  —  Rafael
Mayer — Torreão Braz  —  Washington Bolívar  de  Brito
— Sérgio  Dutra  —  Mártires  Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Viilela  (Rela-
tor): Em face da recente Lei n? 7.206, de 5-7-84, que fi-
xou prazo para realização de eleições municipais em
municípios novos, consultam os TREs do Espírito San-
to e do Rio de Janeiro sobre as providências que deve-
rão adotar para dar cumprimento à mencionada lei nas
comunas sob a respectiva jurisdição.

2. Ouvida a douta Procuradoria-Geral Eleitoral,
manifestou-se o órgão pelo ilustre Dr. Valim Teixeira,
cujo parecer examina tanto a situação dos municípios
dos territórios, pois os de Roraima são os destinatários
imediatos da lei, quanto a dos demais — que talvez pu-
dessem determinar soluções diversas, se considerado o
preceituado no artigo 7? da Lei Complementar n? l, de
9-11-67 — mas conclui, segundo a jurisprudência do
TSE, pela aplicação às duas situações da restrição do
artigo 5?, § l?, da mesma Lei Complementar, de modo
que a instalação dos municípios em causa só venha a
ocorrer em 1988, quando deverá ser feita a primeira
eleição municipal simultaneamente com as dos demais
municípios brasileiros. Caso assim não entenda o TSE
e seja determinado o imediato cumprimento da Lei n?
7.206/84, que, nos termos do parecer, não pode prevale-
cer sobre norma de lei complementar, sugere que o pra-
zo de 120 dias para as eleições se conte a partir de
1-8-84, quando terminaram as férias coletivas, o que
permitiria atender ao disposto no artigo 67 do C. Elei-
toral, pelo qual o encerramento do alistamento deve
ocorrer dentro de 100 dias anteriores ã data da eleição.
Além disso, lembra que, nesse caso, poderiam ser
aproveitadas as instruções expedidas para as eleições
de 15-11-82, por serem pouco numerosos os municípios
abrangidos pelo Lei n? 7.206/84.

VOTO

O Senhor  Ministro  José  Guilherme  Viilela  (Rela-
tor): Sob o regime de 46, valendo-se dos poderes rema-
nescentes que lhes assegurou o artigo 18 da Constitui-
ção, os Estados tinham ampla liberdade para dispor so-
bre a criação, a instalação e a organização de seus mu-
nicípios.

2. Essa outorga nem sempre foi criteriosamente
uti l izada pelos diversos direitos estaduais, dando lugar
a críticas generalizadas, que visavam municípios cria-
dos sem viabilidade política, financeira ou administra-
tiva (cf. , entre outros, Hely Lopes Meirelles e Manoel
Gonçalves Ferreira Filho, respectivamente, em Direito
Municipal Brasileiro,  ed. 1957, 1/64, e em Comentários
à Constituição  Brasileira,  ed. 1972, 1/142). Tais críticas
acabaram por determinar o estabelecimento de meca-
nismos de controle a partir do Ato Institucional n? 2,
de 1965, que passou a exigir para a criação de mu-
nicípio a prova de sua viabilidade económica perante a
Assembleia Estadual (artigo 22). A tendência centrali-
zadora da Carta de 67. que se acentuou em 1969, produ-
ziu o texto vigente do artigo 14, assim redigido:

«LeJ Complementar  estabelecerá os requisi-
tos mínimos de população e renda pública, bem
como a forma de consulta prévia às populações
para a criação de municípios.

Parágrafo único. A organização municipal,
variável segundo as peculiaridades locais, a cria-
ção de municípios e a respectiva divisão em dis-
tritos dependerão de lei.»

3. Vê-se, pois, que a norma constitucional fixa um
âmbito de atuação exclusiva para a le i complementar  e
outro para a íeí. que, no caso, é a lei ordinária esta-
dual, não sendo, portanto, permitido, sob pena de in-
constitucionalidade, que uma invada o campo reserva-
do à outra.

4. Essa observação preliminar me parece necessá-
ria para examinar a validade da regra do artigo 5", §
l?, da Lei Complementar n? l, de 9-11-67. segundo a
qual

«Os municípios somente serão instalados
com a posse do prefeito, vice-prefeito e vereado-
res, cuja eleição será simultânea com a daqueles
municípios já existentes, ressalvado o disposto
no artigo 16, § l?, da Constituição».

5. Antes da promulgação da Lei n? 7.206/84, é no-
tório que o TSE vinha aplicando, sem quaisquer reser-
vas, a norma complementar em causa, como se de-
preende, por exemplo, das recentes Resoluções n?s
11.784, de 17-5-84. e 11.869, de 10-5-84, da lavra do emi-
nente Ministro Torreão Braz, para as quais todos os
atuais membros desta Corte concorremos com o voto.
Ocorre, porém, que, ao examinar a matéria à luz da no-
va Lei n? 7.206/84, deparei com certa dificuldade em
persistir no entendimento anterior, pois verif iquei que
a fixação do momento para a efetiva instalação do novo
município não é assunto pertinente à lei complementar,
mas à lei ordinária estadual, fato que o artigo 14 da
Carta deixa bem claro. Em verdade, só compete à lei
complementar o estabelecimento de requisitos mínimos
de população e renda pública, bem como a escolha da
forma de consulta prévia às populações interessadas,
cabendo tudo o mais ao legislador ordinário estadual, a
que não se pode negar a faculdade de emitir juízo sobre
a conveniência da imediata instalação do município
criado pelo estado.

6. Ora. se a Lei Complementar n°  1/67, no § 11 do
artigo 5°,  contempla norma que não ficou reservada ao
legislador complementar federal , mas ao legislador or-
dinário estadual, sua validade fica comprometida em
face da Constituição, que estabelece a partilha de com-
petências entre os entes da Federação. Daí minha con-
vicção de que o artigo 5?, § l?, da Lei Complementar n?
1/67. não pode cercear os estados, a cujo legislador ordi-
nário é facultado f ixar livremente a data que lhe pareça
conveniente para a efetiva instalação do município ré-
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gularmente criado Iremarco que a regularidade da cria-
ção do município pelo legislador estadual depende do
fiel acatamento das diretrizes da lei complementar, mas
apenas naqui lo que o artigo 14, caput, da Constituição
delegou a essa lei).

7. Estabelecida a premissa de que a norma do ar-
tigo 5?, § l?, da Lei Complementar n? 1/67, não pode
afastar validamente a incidência da lei ordinária esta-
dual que disponha sobre a época da efetiva instalação
de município criado no estado, cabe indagar ainda se
sáo válidas as normas que foram editadas pela recente
Lei n? 7.206/84 sobre eleições em municípios do Territó-
rio de Roraima e nos municípios criados nos estados
até 31-12-83.

8. Em relação aos municípios do Território de Ro-
raima prescreveu o caput do artigo l?, verbis:

«Nos municípios criados pela Lei n? 7.009, de
l", de julho de 1982. far-se-á eleição para vereado-
res no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar
da data da publicação desta lei» (esclareço que os
prefeitos não foram referidos porque os dos terri-
tórios não são eleitos, mas nomeados pelo gover-
nador — C.F., artigo 17, § 3? — e que os mu-
nicípios em causa são os de Mucaja i , Alto Ale-
gre, São João da Baliza, Bonfim, Normandia e
São Luís, os quais, segundo nossa Resolução n?
11.874, de 17-5-84 — anterior, portanto, à Lei n?
7.206. de 5-7-84 — , só deveriam ter eleição muni-
cipal em 1988).

9. Ora, como compete à União legislar sobre orga-
nização administrativa dos territórios federais e direito
eleitoral (C.F., artigo 8?, inciso XVII, alíneas t e b|, é
irrecusável a validade da Lei n? 7.206/84, quando deter-
mina seja feita em 120 dias a eleição para permitir a
imediata instalação dos municípios criados no Territó-
rio de Roraima pela Lei n? 7.009/82.

10. Não vem ao caso, todavia, a questão abordada
no parecer da PGE quanto à suposta prevalência da lei
complementar sobre a lei ordinária federal, dado que a
norma do artigo 5?, § l?, não teria jamais a natureza
complementar, sendo, na melhor hipótese, norma de lei
ordinária que outra lei ordinária posterior poderia mo-
dif icar ou revogar. Teria ocorrido, assim, derrogação
da norma de lei ordinária contida no artigo 5?, § l?, da
Lei Complementar n? 1/67, pelo artigo l? da Lei n?
7.206/84, em relação apenas aos municípios criados em
Roraima pela Lei n? 7.009/82, razão pela qual o citado
artigo 5?, § l?, como verdadeira norma de lei ordinária
que é. subsistiria em relação aos demais casos, aos
quais não aludiu a lei modificadora.

11. A questão é mais del icada quanto aos mu-
nicípios criados nos estados até 31-12-83, que foram ob-
jeto da seguinte e imperfeita norma de direito transitó-
rio encartada no parágrafo único do artigo l? da Lei n?
7.206/84. verbis:

«Nos municípios criados por lei estadual até
31 de dezembro de 1983 realizar-se-ão. no prazo
previsto no caput deste artigo, eleições para
preenchimento dos cargos de prefeitos e vice-
prefeitos e para vereadores, devendo a posse
ocorrer dentro de 30 ( t r in ta) dias da realização do
pleito, com os mandatos até 31 de dezembro de
1988, prevalecendo para estas eleições as inelegi-
bilidades previstas para as eleições municipais
(alínea a do § l? do artigo 151 da Constituição
Federal) do município ou municípios do qual te-
nha havido desmembramento.»

12. Se houvesse aí uma simples norma sobre ins-
talação de municípios criados nos estados, não poderia
prevalecer essa lei ordinária federal sobre a lei ordiná-
ria estadual que dispusesse em sentido diverso. Parece-
me, contudo, que, embora inse r indo a em lei destinada
precipuamente a dispor sobre instalação de municípios
do Território de Roraima, o legislador cuidou aí de uma
norma transitória de direito eleitoral, para cuja elabo-
ração é competente, sem dúvida, o legislador da União

(C.F., artigo 8?. inciso XVII, alínea b). Ao f ixar data
para a primeira eleição nos municípios já criados pelos
estados até determinada data, o legislador ordinário fe-
deral usa, a meu juízo, de atribuição própria, sem atin-
gir a competência legislativa estadual para dispor so-
bre criação, instalação e organização de municípios.

13. Em suma, por considerar que o legislador
complementar, no mencionado § I V do artigo 5V, exorbi-
tou das atribuições que foram reservadas à lei comple-
mentar pelo artigo 14 da Carta Federal, entendo que a
norma eleitoral e de organização administrativa previs-
ta no caput do artigo l? da Lei n? 7.206/84 e a norma
eleitoral contemplada no parágrafo único do mesmo ar-
tigo impõem a imediata realização de eleições munici-
pais nos novos municípios de Roraima e naqueles que
foram criados nos estados até 31-12-83. Releva assina-
lar, aliás, que essa interpretação ainda tem o mérito de
melhor resguardar a autonomia municipal, que, sendo
um dos princípios eminentes do regime, tem sua ex-
pressão maior na eleição dos dirigentes locais.

14. Quanto ao dies  a  guo do prazo de 120 dias,
penso deva ser contado a partir da data de nossa reso-
lução, seja porque surgiu controvérsia em torno da
aplicação da lei em tela. seja porque cabe ao TSE
regulamentá- la . Para isso. acolho a sugestão do parecer
da PGE e, prescindindo de novas instruções, determino
que os TREs competentes f ixem as datas das eleições
municipais previstas na Lei n? 7.206/84, observando
quanto aos atos do processo eleitoral, no que couber,
as normas legais e as regulamentares relativas ao últi-
mo pleito de 15 de novembro de 1982.

EXTRATO DA ATA

Proc. n? 7.077 - Classe 1<T.  -  DF — Rei.: Min. Jo-
sé Guilherme Villela.

Decisão: Aprovaram a resolução elaborada pelo
Ministro-Relator. Decisão unânime.

Presidência do Ministro Soares Afunoz. Presentes
os Ministros Dedo  Miranda,  Rafael  Mayer,  Torreão
Braz. Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Sér-
gio Dutra  e o Prof. Mártires Coelho,  Procurador-Geral
Eleitoral.

(Na Consulta n? 7.080-RJ foi proferida a seguinte
decisão: Determinaram a apensação ao Proc. n? 7.077,
com o qual foi julgado em conjunto. Decisão unânime).

(Sessão de 1 8 - 8 4 ) .

RESOLUÇÃO N? 11.932
(de 16 de agosto de 1984)

Processo n? 7.093 — Classe 10? —
Distrito Federal (Brasília)

Fixa nova  estrutura  para  a  categoria  funcio-
nal de  bibliotecário  do  quadro  permanente  das
secretarias dos Tribunais  Eleitorais.

O Tribuna l Superio r Eleitoral , tend o e m vista o
disposto n a Le i n V 7.185, d e 1 6 d e abri l d e 1984 , resolve :

Art. l? Fica alterada na forma do Anexo, a estru-
tura das classes da Categoria Funcional de Bibliotecá-
rio do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, nos
Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais
Eleitorais.

Art. 2? Os efeitos desta Resolução retroagem à
data da publicação da referida lei.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 16 de agosto de 1984 — Dedo Miranda,

Presidente — Sérgio Dutra,  Relator — Rafael  Mayer,
Néri da  Silveira,  Torreão  Braz,  Washington  Bolívar,
José Guilherme  Villela.  Valim  Teixeira,  Procurador-
Geral Eleitoral, Substituto.
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ANEXO
(Resolução n? 11.932 de 16 de agosto de 1984)

Categoria
Funcional

Bibliotecário
TSE-NS-932

Situação Anterior

Classes

Especial
B
A

Referências

NS 19 a 21
NS 11 a 18
NS 1 a 10

Situaçflo Nova

Classes

Especial
C
B
A

Referências

NS 22 a 25
NS 17 a 21
NS 12 a 16
NS 5 a 11

RELATÓRIO

O Senhor  Ministro  Sérgio  Dutra  (Relator): Senhor
Presidente, trata-se de proposta formulada pela Secre-
taria de Coordenação Administrativa, de alteração da
Categoria Funcional de Bibliotecário, tendo em vista o
disposto na Lei n" 7.185 de 16-4-84. Tal proposta tem o
seguinte teor (fls. 2/3):

«A Lei n? 7.185. de 16 de abril último, alte-
rou, no Executivo, a Categoria Funcional de Bi-
bliotecário do Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior, acrescentanto mais uma Classe e qua-
tro Referências.

De acordo com o Anexo à referida lei, a Ca-
tegoria em comento passa a ter a seguinte compo-
sição:

Classe Especial
C
B
A

— Ref. 22 a 25
" 17 a 21

— " 12 a 16
— " 5 a 11

Por conseguinte, o TSE poderia adotar o
mesmo critério, tendo em vista o disposto no pa-
rágrafo único do artigo 16 da Portaria n? 14, de
23 de julho de 1974, que explicita, verhis:

•Art. 16 —
Parágrafo único. Na implantação dos

Grupos a que se refere este artigo, no Qua-
dro Permanente da Secretaria do Tribunal
Superior Eleitoral, serão observados os
critérios estabelecidos noa respectivos de-
cretos de estruturação do Poder Executivo
e as correspondentes especificações de
classes, bem como os níveis de vencimen-
tos fixados em lei.'

Ê de se esclarecer, outrossim, que este dispo-
sitivo refere-se a todos os cargos não compreen-
didos no Grupo Ocupacional Atividades de
Apoio Judiciário, como é o caso da Categoria em
referência.

Igual procedimento poderá se tornar extensi-
vo aos Quadros dos Regionais, uma vez que a
Resolução n? 9.649/74 contém dispositivo similar
ao da Portaria n? 14. supratranscrito, porém di-
rigido aos órgãos regionais da Justiça Eleitoral.

Em apoio à medida ora proposta, é de se res-
saltar que o Supremo Tribunal Federal, cujas de-

cisões, como é notório, servem de paradigma pa-
ra os demais órgãos do Poder Judiciário, já pro-
cedeu à alteração da referida Categoria através
do Ato Regimental n? 9, de 20 de julho transato,
cuja cópia vai inclusa à f l . 6 do processo.

Ante todo o exposto, consultamos a V. Sá.
sobre a oportunidade de se levar o assunto á con-
sideração superior, a fim de que se concretizem,
através de Resolução do Tribunal, as alterações
efetivadas tanto no Executivo quanto na Corte
Suprema.

É o que nos compete encaminhar à aprecia-
ção de V. Sá. em 30 de julho de 1984».

É o relatório.

VOTO

O Senhor  Ministro  Sérgio  Dutra  (Relator): Senhor
Presidente, a proposta ora submetida a nossa aprecia-
ção, encontra-se devidamente justificada, e assim, meu
voto é no sentido de, acolhendo-a, ser baixada a se-
guinte Resolução:

O Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista o
disposto na Lei n'.' 7.185, de 16 de abri l de 1984, resolve:

Art. l? Fica alterada na forma do Anexo, a estru-
tura das Classes da Categoria Funcional de Bibliotecá-
rio do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, nos
Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais
Eleitorais.

Art. 2? Os efeitos desta Resolução retroagem à
data da publicação da referida lei.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.

(Decisão unanimei.

EXTRATO DA ATA

Proc. n'.1 7.093 - Classe 10'.  —  DF - Rei.: Min.
Sérgio Dutra.

Decisão: Acolheu-se a proposta. Votaçáo unânime.
Presidência do Ministro Dedo  Miranda.  Presentes

os Ministros: Rafael Mayer,  Nérí  d a Silveira,  Torreão
Braz. Washington  Bolívar,  José  Guilherme  Villela,  Ser-
ffio Dutra  e o Dr. Valim  Teixeira,  Procurador-Geral
Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 16-8-84).

PARTIDOS POLÍTICOS
Ata da  Convenção  Nacional  do  Partido  Democráti-

co Social  para  escolha  dos  candidatos  aos  cargos  de
Presidente e  Vice-Presidentc  da  República,  nas  eleições
de 15-1-85.

Às 8:30 horas do dia 11 (onze) de agosto de mil
novecentos e oitenta e quatro (1984), no Centro de
Convenções de Brasília, nesta Capital, sob a Presidên-
cia do Deputado Augusto Franco e com a presença do
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Dr. João Paulo Alexandre de Barros, digníssimo repre-
sentante do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, como
observador designado, foi instalada a III Convenção
Nacional do Partido Democrático Social (PDS), convo-
cada na forma prevista no artigo 9?, da Lei Comple-
mentar n? 15, de 13 de agosto de 1973, com a finalidade
de escolher os candidatos do Partido a Presidente e
Vice-Presidente da República, a serem eleitos no dia 15
de janeiro de 1985, pelo Colégio Eleitoral. Havendo
quorum legal, o Presidente Augusto Franco declarou
abertos os trabalhos da Convenção e convidou para
compor a Mesa Diretora os Senhores Senadores Ama-
ral Peixoto, 1 ° Vice-Presidente, Senador José Lins, 2?
Vice-Presidente, bem como os Senhores Deputados Ho-
mero Santos, Secretário-Geral, Armando Pinheiro, l?
Secretário, e os membros da Comissão Organizadora,
Senadores João Castelo, l? Tesoureiro, Aloysio Cha-
ves, Lourival Baptista e Josú Lins e os Deputados Nel-
son Marchezan, Prisco Vip.na e o Doutor Eurico Rezen-
de, além do Deputado Celso Peçanha, líder do PTB na
Câmara dos Deputados, bem como o Senador Aloysio
Chaves, líder do Partido no Senado Federal, e o Depu-
tado Nelson Marchezan, líder do Partido na Câmara
dos Deputados. Em seguida solicitou o Presidente Au-
gusto Franco que fosse executado, pela Banda de Músi-
ca do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o Hino
Nacional Brasileiro. Após a execução, o Presidente Au-
gusto Franco, em seu nome pessoal, saudou os senho-
res convencionais, em discurso a ser anexado à presen-
te, depois de revisão do orador. Concedida a palavra ao
Secretário-Geral Deputado Homero Santos, procedeu à
leitura do Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial da União de 03 de agosto de 1984 e da Resolução
n? 14/84, da Presidência da Convenção, designando as
Comissões e Mesas para funcionar durante os traba-
lhos de Convenção, assim constituídas: 1. Comissão de
Credenciamento — Presidente, Deputado Djalma Bes-
sa. Secretário, Bayma Júnior; Membros — Deputado
Ricardo Fiúza, Deputado Mozarildo Cavalcante, Depu-
tado Paulo Guerra, Deputado João Faustino e Deputa-
do Gióia Júnior. 2. Comissão de Proposições — Presi-
dente. Deputado Rondon Pacheco, Secretário, Deputa-
do José Carlos da Fonseca; Membros -- Deputado
Marcelo Linhares, Deputado Hamilton Xavier, Deputa-
do Victor Faccioni, Deputado Santos Filho e Deputado
António Pontes. 3. Mesa Receptora — Presidente. Deputa-
do Joacil Pereira, Secretário, Deputado Simão Sessim;
Membros — Deputado Júlio Martins. Deputado Mano-
el Ribeiro, Deputado José Camargo, Deputado Jayme
Câmara e Deputado Jessé Freire. 4. Mesa Apuradora, —
Presidente, Deputado Gilton Garcia, Secretário, Sena-
dor Raimundo Parente; Membros — Deputado Sarama-
go Pinheiro, Deputado Edison Lobão, Deputado Edme
Tavares, Deputado Rone Bernardo e Deputado Celso
Barros; Suplentes — Deputado Geraldo Bulhões, De-
putado Oscar Corrêa, Deputado António Mazureto e
Deputado Hugo Mardini. Em seguida o Secretário-
Geral Deputado Homero Santos procedeu à leitura dos
quatro requerimentos apresentados tempestivamente à
Comissão Executiva Nacional, no dia 9 (novel de agos-
to de mil novecentos e oitenta e quatro, solicitando as
inscrições dos candidatos Paulo Maluf e Mário David
Andreazza a Presidente da República, Flávio Marcí-
i\ e liYva\ào Suruagy a vice-presidente. Pediu a palavra
o Senador José Lins, pela ordem, para solicitar a dispen-
sa da leitura da relação de convencionais e do Regi-
mento Interno, uma vez que tais documentos foram
previamente verificados e, no caso do Regimento, ela-
borado em consenso e distribuído impresso a todos os
convencionais. Colocado em discussão e posterior vota-
ção, a  proposta do Senador José Lins foi aprovada por
aclamação. Colocada em discussão a aprovação do Re-
gimento Interno, não havendo nenhuma manifestação
em contrário, foi aprovado por unanimidade, por acla-
mação. O Deputado Prisco Viana, líder do candidato
Paulo Maluf, pela ordem, usou da palavra para desig-
nar como seus vice-líderes os Senhores Senador Odacir
Soares e Deputados Nelson Gibson e Gerardo Renault
e como fiscais os senhores Calim Eid e Deputados Cu-

nha Bueno, António Amaral e João Carlos de Carli. Da
mesma forma, pediu a palavra pela ordem o Senador
José Lins, líder do candidato Mário Andreazza, desig-
nando como seus vice-líderes os Senhores Deputados
Santos Filho, Rubens Ardenghi e Edme Tavares e co-
mo fiscais os Deputados Santana de Moraes, Levy
Dias, Rubens Ardenghi e Santos Filho e o Sr. Alecri-
dês Sanfana de Moraes O Deputado Augusto Franco,
em seguida, concedeu a palavra ao Senador Aloysio
Chaves para saudar os convencionais, pronunciando o
discurso que será anexado à presente ata. depois da re-
visão do orador. O Presidente da Convenção, após o
discurso do Senador Aloysio Chaves, concedeu a pala-
vra ao Deputado Estadual da Bahia. Sr. Murilo Caval-
cante, para agradecer o discurso de saudação, devendo
o seu pronunciamento ser anexado à presente ata de-
pois da revisão do orador. O Deputado Augusto Fran-
co, em seguida declarou instalada a Mesa Receptora,
passando a palavra ao Deputado Joacil Pereira, para
as explicações necessárias e autorizou o início do pro-
cesso de votação, que encerrou-se às 16:00 horas. As
15:30 horas, o Deputado Augusto Franco concedeu a
palavra ao Deputado Rondom Pacheco, que procedeu à
leitura do Relatório da Comissão de Proposições por
ele dirigida, contendo propostas formuladas pelos Se-
nhores Francisco Santos, Nilson Gibson, Alcides Lima,
Ademar Ghisi (duas), Bonifácio Andrada e Francisco
Lomelino. Colocado em discussão e votação, foi apro-
vado o Relatório da Comissão de Proposições, por una-
nimidade e aclamação. Às 16:00 horas o Presidente Au-
gusto Franco perguntou ao Plenário sobre a existência
de convencionais que ainda não tivessem votado, a fim
de receberem senhas próprias, numeradas para prosse-
guimento da votação. Não havendo mais convencionais
a votar, o Presidente declarou encerrada a votação e
instalada a Mesa Apuradora, presidida pelo Deputado
Gilton Garcia, já composta. O Presidente Augusto
Franco ainda exortou aos senhores candidatos e con-
vencionais a que, independentemente do resultado a ser
apurado, todos os pedessistas se mantivessem unidos
em torno dos vencedores, para que, no Colégio Eleito-
ral sejam eleitos os nossos candidatos. Iniciados os tra-
balhos de apuração, o Deputado Gilton Garcia, usando da
palavra, demonstrou como seria feita a apuração. Como
não houve qualquer impugnação a ser examinada pela
Mesa Apuradora, o Deputado Gilton Garcia, ao receber
a ata da Mesa Receptora, declarou que deveriam ser
encontradas na urna 869 (oitocentos e sessenta e nove)
cédulas, relativamente aos votos dados por 709 (sete-
centos e nove) votantes. Não havendo qualquer impug-
nação quanto à violação da urna, foi ela aberta,
encontrando-se nela as 869 (oitocentos e sessenta e no-
ve) cédulas mencionadas na Ata da Mesa Receptora.
Em seguida foram as cédulas abertas, uma a uma, e os
votos lidos em voz alta, um a um. chegando-se ao se-
guinte resultado: 493 votos para o candidato Paulo Ma-
luf, 350 votos para o candidato Mário Andreazza, 468
votos para o candidato Flávio Marcílio, 370 votos para
o candidato Divaldo Suruagy, IO votos nulos e 47 votos
em branco. Em seguida foi elaborada a ata da Mesa
Apuradora. lida em seguida pelo Deputado Homero
Santos, não tendo havido nenhuma impugnação duran-
te a apuração. Depois da leitura da ata. o Presidente
Augusto Franco proclamou o resultado, indicando co-
mo candidatos do Partido aos cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República os Senhores Paulo Salim
M a l u f e Flévio Portella Marcílio, escolhidos com 493 e
•168 votos, respectivamente. Em seguida, o Presidente
Augusto Franco nomeou a Comissão composta dos con-
vencionais Senadores Aloysio Chaves e Lourival Bap-
tista e Deputados Nelson Marchezan e Ernani Sátyro
para introduzir no recinto da Convenção os candidatos
escolhidos. O Presidente Augusto Franco, logo a se-
guir , concedeu a palavra ao Sr. Deputado Ernani Sáty-
ro, para fazer a saudação aos candidatos escolhidos,
que pronunciou o discurso que será anexado à presen-
te, depois de revisado pelo orador. Em seguida foi con-
cedida a palavra ao candidato Paulo Salim Maluf que,
em discurso que será anexado à presente, agradeceu a
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todos os convencionais pela sua escolha como candida-
to à Presidência da República e juntamente com o De-
putado Flávio Marcílio para a Vice-Presidéncia. Nada
mais havendo a tratar o Sr. Presidente nomeou Comis-
são para assinar a presente ata, composta pulos Senho-
res Senadores Aloysio Chaves, Deputados Prisco Via-
na. Nelson Marchezan e Homero Santos, a qual foi por
mim lavrada e assinada também pelo Dr. João Paulo
Alexandre de Barros e pelos convencionais que quise-
rem fazê-lo. Brasília, 11 de agosto de 1984. Ressalva:
esclarece-se que os Votos nulos foram oito para Presi-
dente e dois para Vice-Presidente e os votos em branco
18 para Presidente e 29 para Vice-Presidente. Brasília,
11 de agosto de 1984.

Encerro a presente ata, aos onze de agosto de 1984,
às 21:15h. (João  Paulo  Alexandre  d e Barros,  Observa-
dor do Tribunal Superior Eleitoral).

Ata da  ConvençSo  Nacional  do  Partido  do
Movimento Democrático  Brasileiro  para  escolha
dos candidatos  aos  cargos  de  Presidente  e  Vice-
Presidente da  República  nas  eleições  de  15-1-85.

Aos onze dias do mês de agosto de mil novecentos
e oitenta e quatro, no Plenário da Câmara dos Deputa-
dos, às quatorze horas, instalou-se a sexta Convenção
Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasi-
leiro — PMDB, A mesa foi formada pelo Presidente do
Diretório Nacional, Deputado Ulysses Guimarães, ten-
do como secretário o Deputado Roberto Cardoso Alves,
primeiro secretário da Comissão Executiva, mais os
lideres das Bancadas no Senado Federal e na Câmara
dos Deputados, respectivamente. Senador Humberto
Lucena e Deputado Freitas Nobre e, ainda, o Dr. Moa-
cir A. Machado da Silva, designado como Observador
da Justiça Eleitoral pelo Ministro Pedro Soares Mu-
floz. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inicial-
mente, o Deputado Roberto Cardoso Alves, primeiro
secretário. leu o Edital de convocação da presente Con-
venção. Em seguida, o Presidente Ulysses Guimarães
explicou que, nos termos do Edital publicado, a sessão
de hoje era uma sessão Preparatória destinada ao cre-
denciamento dos convencionais, o que estava sendo fei-
to no salão Verde da Câmara dos Deputados, em Mesas
previamente preparadas para esse fim e assim dividi-
das: Mesa 1: Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Mara-
nhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Per-
nambuco, Alagoas e Sergipe; Mesa 2; Bahia, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; Mesa 3: São
Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; Me-
sa 4: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ama-
pá e Roraima. Disse o Sr. Presidente que os convencio-
nais receberiam as credenciais e f icar iam habilitados
para o exercício do voto na sessão de amanhã, inclusive
o voto cumulativo, quando fosse o caso. Outro objetivo
da Sessão Preparatória, explicou o Sr. Presidente, era
franquear a Tribuna aos convencionais, para pronun-
ciamentos sobre a sucessão presidencial na República.
Também seriam recebidas, pela Mesa, moções ou indi-
cações que os convencionais quisessem fazer. Tais mo-
ções e indicações seriam examinadas por uma Comissão
de Moções, assim constituída: Senador Mário Maia, Se-
nador Marcelo Miranda, Senador Fernando Henrique
Cardoso, Senador Cid Sampaio, Deputado Sigfried
Heuser, Deputado Darcy Passos, Deputado Hélio Du-
que, Deputado Aldo Arantes, Deputada Junia Marise,
Deputado Jorge Gama, Deputado Aluízio Campos, De-
putado Mello Freire, Deputado Alberto Goldman, Pro-
fessor Celso Furtado, Dr. Waldir Pires, Comandante
Renato Archer e a Dra. Maria da Conceição Tavares.
Esta comissão seria reunida na sala da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde
examinaria as moções e indicações apresentadas. A
inscrição de oradorea, disse o Sr. Presidente, seria feita
em lista em poder do primeiro secretário, Deputado Ro-
berto Cardoso Alves e a chamada seria feita na ordem
de inscrição. Cada convencional disporía de cinco mi-
nutos para seu pronunciamento, podendo haver prorro-
gação por igual período. O Sr. Presidente, após estas
informações, fez incisivo discurso em que lembrou a
histórica campanha pelas Diretas-jé do PMDB e anali-

sou aspectos diversos da vida institucional do País.
Agradeceu a colaboração de todos, que espontaneamen-
te trabalharam pelo êxito da convenção. Homenageou a
Justiça Eleitoral do País, na pessoa de seu represen-
tante presente como observador à ConvençSo Nacional
do PMDB. Destacou o compromisso do PMDB com a
restauração da ordem democrática brasileira e justifi-
cou amplamente o «compromisso com a Nação», repre-
sentado pelo Acordo celebrado com a Frente Liberal.
Saudou a Frente Liberal presente ao acontecimento na
pessoa do Senador Marco Maciel. O Sr. Presidente re-
gistrou, ainda, a presença do Deputado Matheus
Schmidt, Secretário-Geral do PDT e representante da
direçáo desse Partido em visita oficial à presente Con-
venção. O ilustre visitante foi saudado pelo Plenário.
Em seguida, usaram da palavra os seguintes conven-
cionais: Epitácio Cafeteira, Juare/. Bernardes, Flávio
Bíerrembach, Fernando Santana, José Costa, Wagner
Rossi, Samir Achoa, Pompeu de Souza, Haroldo Lima,
João Cunha, Lázaro Pinuti, Mário Lima, Israel Dias
Novaes, Aldo Arantes, Roberto Freire, Milton Reis,
Ivo Vanderlinde, Emília Correia Lima, Clara Araújo,
Haul Belém, Silvia Pimentel, Fernando Henrique Car-
doso, Luiz Severo, Rubens Porciúncula, Nisio Tostes,
Socorro Jé Morais e Luiz Gouveia. Ás 17h45min., sob
intensos aplausos, chegou ao Plenário da Câmara dos
Deputados, o candidato do PMDB à Presidência da Re-
pública, Governador Tancredo Neves, que subiu à me-
sa de trabalhos, onde ouviu alguns pronunciamentos e
saudou os presentes. A Comissão de Moções, que foi
presidida Pelo Comandante Renato Archer, apresentou
o seu relatório, através do relator, Senador Fernando
Henrique Cardoso, que foi aprovado e é o seguinte:
Das dezoito propostas feitas na Convenção considera-
ram aprovadas, por coincidirem com programa do
PMDB, as seguintes moções: de n? l, feita pelo Depu-
tado Sinval Guazzelli. que recomenda a inclusão do
item específico no programa de governo, sobre a neces-
sidade de ampla revisão e profunda alteração de legis-
lação eleitoral vigente, em tempo hábil para assegurar
um pleito honesto e livre nas eleições de 1986; de n? 11,
do Deputado Oswaldo Lima Filho e de uma centena de
Deputados, dispondo que o programa do governo Tan-
credo Neves deverá dar prioridade absoluta ao exame
pelo Congresso Nacional dos tratados, convenções e
atos internacionais celebrados pelo Brasil, e em espe-
cial as referentes ao FMI; a de n" 18, do Deputado Jor-
ge Uequed, sugerindo várias medidas na área da Previ-
dência Social. A Comissão opinou que estas três devem
ser encaminhadas à consideração da Comissão de Pro-
grama do PMDB. Aprovou ainda: a de n? 5, do Sena-
dor Severo Gomes e mais trinta parlamentares, suge-
rindo a inclusão no programa mínimo de governo a ser
feito pelo PMDB e demais setores aliados na luta pela
democratização, dos seguintes pontos: Assembleia Na-
cional Constituinte, livre e soberana em 1986, garantia
das liberdades democráticas, liberdade de imprensa, de
reunião, autonomia sindical e direito de greve, fim das
atuais l , S N . Lei Falcão, Lei de Imprensa, eleições dirc
tas em todos os níveis, fim da política de arrocho sala-
rial e implantação de uma nova política econômico-
financeira, condizente com os interesses nacionais e po-
pulares, anulação dos acordos até então firmados com
o FMI, providências para a realização da Reforma
Agrária, Reforma Tributária que valorize os Estados e
Municípios, constituição de um Conselho Político e nos
diversos Estados Coordenações de Campanha, todos
com representações dos diferentes setores políticos que
compõem o PMDB, dos demais partidos e segmentos
que integram ou venham a integrar essa frente, para di-
rigir a campanha, desenvolver o programa e garantir a
participação de todos esses setores na execução dos
planos do futuro governo. A Comissão aprovou a mo-
ção e sugeriu seu encaminhamento à Comissão de Pro-
grama, por julgar indispensável o estabelecimento claro
da reivindicação. O que não significa que a convenção
tenha aceito «ipsis literis» todos os termos, que deve-
rão ser revisados na Comissão de Programa. A de n? 9,
de Nísio Tostes e outros, sobre a representação política
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no Distrito Federal foi encaminhada à Comissão de
Programa, tendo sido aprovada apenas nas partes que
constituem ponto de reivindicação do programa do
PMDB. Foi aprovada ainda e encaminhada à Comis-
são de Programa a de n" 14, do Deputado Arthur
Virgílio Neto e outros, reforçando pontos da Emenda
n? 5. Outras moções aprovadas: a de n? 2, do Deputa-
do João Gilberto, recomendando às bancadas do
PMDB no Congresso que aprovem medidas legislati-
vas imediatas que revoguem o Decreto-Lei n? 2.065 sobre
salários e que se garanta a reposição de 100% do INPC
a todas as categorias de trabalhadores, bem como se
assegure liberdade de negociação para ganhos de pro-
dutividade acima desse mínimo; a de n? 6, de Raimun-
do Azevedo Costa e da seção do PMDB do Amapá, pé-
dindn que sejam revistos os critérios de nomeação dos
governantes dos Territórios Federais, enquanto não for
possível a realização de eleições direlas. de forma que
as bases políticas regionais sejam ouvidas e que os no-
mes indicados sejam oriundos do PMDB; a de n? 10,
da Deputada Junia Marise e outras coordenadoras da
Comissão Executiva Nacional Provisória das Mulhe-
res, reconhecendo a importância do movimento femini-
no para o avanço político e organizacional do partido e
prestando apoio à I Convenção Nacional do Movimento
Feminino do PMDB, nos dias 16 e 17 de novembro pró-
ximo em Brasília. A Comissão aprovou, por unanimi-
dade, e encaminhou à Executiva Nacional, para que ela
dê ciência aos Diretórios Regionais, a Moção n? 12, da
Deputada Cristina Tavares, reiterando a necessidade
de democratização das decisões do setor de informáti-
ca, com a aprovação de projeto de lei que mantenha o
Poder Legislativo como fórum legítimo para as ques-
tões referentes a esta matéria. A Comissão aprovou,
ainda, por unanimidade as moções: n? 15, da Deputada
Silvia Bandeira e da Deputada Cristina Tavares, repu-
diando a ameaça de enquadramento da Deputada Ruth
Escobar, na Lei de Segurança Nacional; n? 17, de Jorge
Gama e Denisar Arneiro a favor da continuação da luta
pela convocação de uma Assembleia Nacional Consti-
tuinte; n? 16, de Mário Lima, pedindo reexame da de-
missão dos trabalhadores da Petrobrás, em julho do
ano passado, por motivo de greve. Esta última deverá
ser encaminhada à Executiva Nacional e às lideranças
no Congresso, por proposta do Dr. Waldir Pires e à
Consultoria Jurídica do partido, por proposta do Depu-
tado Siegfried Heuser. A Comissão de Moções decidiu
enviar à Comissão Executiva Nacional, para análise
posterior, as seguintes moções: n? 3, de Alberto Rajão c
outros, sugerindo a criação de uma Comissão Unitária
pela Plenitude Democrática; n" 4, dos mesmos da ante-
rior, propondo a mais ampla liberdade de organização
partidária: n? 7, do Vereador Jorge Bernardi e outros,
propondo a realização das convenções municipais e es-
taduais dentro de noventa dias, para discussão do pro-
grama mínimo do Governo Tancredo Neves; n? 8, do
Deputado Lélio de Souza, sugerindo que o PMDB não
patrocine nem apoie qualquer iniciativa legislativa vi-
sando o processo eleitoral para sucessão presidencial,
salvo as referentes expressamente ao restabelecimento
imediato das eleições diretas. Finalmente, a Comissão
de Moções considerou prejudicada a Moção n? 13, do
Deputado Denisar Arneiro, que propunha a inti tulação
do Comité J K de Mobilização Pró-Tancredo Neves a
todos os comités de campanha, por já existir outra de-
nominação. A sessão foi prorrogada até as 19:30 horas,
tendo o Sr. Presidente anunciado que a Convenção
reunir-se-ia amanhã, dia doze. a partir das oito horas,
neste mesmo local, a fim de cumprir o que está fixado
no Edital. As oito horas do dia doze de agosto de mil
novecentos e oitenta e quatro, no Plenário da Câmara
dos Deputados, foram reabertos os trabalhos da Sexta
Convenção Nacional do Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro — PMDB, sob a presidência do De-
putado Ulysses Guimarães, que compôs a Mesa com os
lideres das Bancadas no Senado Federal e na Câmara
dos Deputados, Senador Humberto Lucena e Deputado
Freitas Nobre, o secretário-geral Senador Affonso Ca-
margo, o primeiro-secretário Deputado Roberto Cardo-

so Alves e o Observador da Justiça Eleitoral, Dr. Moa-
cir Machado da Silva. Explicou o Sr. Presidente que,
nos termos do Edital, a presente sessão tem por finali-
dade a ttscolha pela Convenção Nacional dos candida-
tos o Presidente e Vice-Presidente da República. Decla-
rou qi.'tí, em tempo hábil , havia sido registrada uma
úr.ica -hapa de candidatos a esses cargos perante a Co-
missà-: Executiva Nacional , acompanhada do expresso
consentimento deles. A chapa registrada tem como can-
didato íi Presidente da República o eminente homem
pública Tancredo de Almeida Neves, e para Vice-
Presidente da República o ilustre Senador José Sarney.
Declarou o Sr. Presidente que, nos termos do artigo 12
do 3u£:mento Interno das Convenções Nacionais do
PMDB. deveria se estender até às dezessete horas, se
ai.'1 às doze horas fixadas no Edital, não tivesse ainda
vetado a maioria absoluta dos convencionais ou hou-
vesse ainda convencionais devidamente credenciados
p r;i :,  votação e que não tivessem tido tempo para
]";'/,<"-!<;, desde que presentes ao Plenário. Esta proposta
i.ii Sr. Piesidente foi submetida ao Plenário e aprovada
pela Convenção. O processo de votação, explicou o Sr.
Presiiíente, seria o seguinte: com a credencial previa-
mente obtida, o convencional receberia nas Mesas de
Votação as sobrecartas correspondentes aos votos a
u LI; tivesse direito, devendo, depois, dirigir-se a uma
Giis cabines, onde estavam as cédulas, depositando o
voto, a seguir, na urna que se encontrava sobre a Me-
^a. As duas Mesas de Votação instaladas no Plenário
cavavam divididas para o atendimento dos convencio-
nais, do seguinte modo: Mesa Um: Acre, Amazonas,
Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte. Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ba-
hia, Espirito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Mesa Dois: São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Territórios do Amapá e Roraima. Foi esclarecido
pelo Sr. Presidente que, quanto ao Território do Ama-
pá, apenas votaria o representante no Diretório Nacio-
n a l . Os delegados não poderiam fazé-lo por não estar
Eiinds registrado o Diretório Regional. Enquanto se pro-
cessasse a votação, os convencionais inscritos na lista
um poder do primeiro secretario. Deputado Roberto
Cardoso Alves, poderiam fazer uso da palavra. Foi ini-
ciado o processo de votação, depois que o Observador
da Justiça Eleitoral rubricou as Folhas de Votação e
verificou a lisura da urna que estava sobre a Mesa. O
convencional Fernando Gasparian foi designado pelo
Sr. Presidente como fiscal junto à urna durante todo o
período de votação. Enquanto se processou a votação,
falaram os seguintes oradores: Nelson Aguiar , Fausto
Arruda, Genebaldo Correia, Maria Angélica, Luiz Se-
fair, Ricardo Zaratini, Raimundo Cunha Leite, Fernan-
do Gomes, Tidei de Lima, António Carlos, Alberto
Goldman, José Mendonça de Morais, António Câmara,
Edivaldo da Silva Nunes, Jandira Legari, Nelson Thi-
bau, Raimundo de Oliveira, Rui Gouveia, Dirceu Car-
neiro, João Linhares, Luiz Guedes Mansueto de Lavor,
Mauro Bezerra, Múcio Athaide, Arthur Virgílio Neto,
Ademir Andrade, Rui Côdo, Miguel Arraes, Edson de
Souza, Marcos Freire, Horácio Ortiz, Aldo Rebelo,
Martins Filho, todos analisando temas de natureza
política, relacionados com a sucessão presidencial na
República. Durante os discursos, vários oradores cha-
maram a atenção para insidiosa e intrigante propagan-
da com panfletagem e pichação de ruas, envolvendo o
nome de Tancredo Neves com correntes políticas que
buscam sua legalização. Esclareceram que as Comis-
sões pela legalização do PC e do PC do B desautoriza-
vam tal campanha e negavam qualquer veracidade aos
textos e cartazes divulgados. Vários oradores re-
feriram-se ao pronunciamento do Deputado Epitácio
Cafeteira que, como Presidente do Diretório Regional
do PMDB do Maranhão afirmou que naquele estado
ninguém impugnava o Acordo celebrado com a Frente
Liberal e todos colocavam o interesse nacional acima
dos problemas regionais. As doze horas e trinta e cinco
minutos, após reiteradas e seguidas advertências do
Sr. Presidente, no sentido de que os convencionais ha-
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bilitados. desde a sessão preparatória do dia onze,
comparecessem para votar, foi encerrada a votação.
Imediatamente, o Observador da Justiça Eleitoral, Dr.
Moacir Machado da Silva, encerrou a Lista da Presen-
ça, depois de inutilizar as linhas em branco, e registrou
a presença de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) votan-
tes, correspondentes a 753 (setecentos e cinquenta e
três) votos, em razão do voto cumulativo. A Comissão
Escrutinadora, designada pelo Sr. Presidente e integra-
da pelos convencionais: Senador Alfredo Campos, De-
putados Walber Guimarães. Cristina Tavares, Carneiro
Arnaud e Ruth Escobar, fez a abertura da urna e veri-
ficou que nela se encontravam 688 (seiscentos e oitenta
e oito) sobrecartas, constatando-se, portanto, uma abs-
tenção de 65 (sessenta e cinco) votos. Feita a apuração,
o resultado foi o seguinte: para Presidente da Repúbli-
ca: Tancredo de Almeida Neves, 656 (seiscentos e cin-
quenta e seis) votos; para Vice-Presidente da Repúbli-
ca: José Sarney, 543 (quinhentos e quarenta e três) votos;
em branco: 19 (dezenove) votos; nulos: 13 (treze) vo-
tos. Disse o Sr. Presidente que tendo sido superado o
quorum da maioria simples e atingido o número de votos
muito superior até mesmo à maioria absoluta, pro-
clamava os candidatos escolhidos pela Convenção: pa-
ra Presidente da República: Tancredo de Almeida Ne-
ves e para Vice-Presidente da República: José Sarney,
tendo o plenário aplaudido calorosamente. A seguir, o
Sr. Presidente anunciou a parte solene da Convenção,
para a recepção dos ilustres candidatos, que chegaram
ao plenário acompanhados de membros do PMDB e da
Frente Liberal. Após os aplausos, os dois candidatos
foram saudados pelos líderes Freitas Nobre e Humber-
to Lucena e pelo Deputado Sinval Guazzelli que exalta-
ram as virtudes pessoais e cívicas dos eminentes candi-
datos Tancredo Neves e José Sarney. Por último, Tan-
credo Neves, já como candidato oficial, falando tam-
bém em nome do candidato José Sarney. pronunciou
um discurso de agradecimento e de atendimento ao cha-

mado convencional. Deteve-se na análise dos proble-
mas brasileiros, referindo-se expressamente às eleições
diretas, prerrogativas do Poder Legislativo, ordem
constitucional, Federação e Municípios, dívida externa,
agricultura, cultura, empresa nacional, tecnologia, em-
presas estatais, sindicatos, juventude, mulheres, direi-
tos humanos, inflação, recessão, política habitacional e
previdenciária, salário e outros assuntos. Fez de ma-
neira muito especial o elogio das Forças Armadas e do
Parlamento. Referiu-se, ainda, aos aliados da Frente
Liberal do PDS, agradecendo seu concurso indispensá-
vel ã vitória e conclamando-os à luta comum. Apelou
também para os demais partidos de Oposição: PDT,
PTB e PT como parceiros naturais dessa arrancada. Fi-
nalmente agradeceu aos convencionais, de maneira es-
pecial ao Presidente Nacional do PMDB, a confiança
nele depositada. Ao encerrar af i rmou: «O nosso pacto
social, assim, afasta desânimos e ressentimentos, co-
vardias e represálias, acomodações e revanchismo, pa-
ra abrir o País a uma nova estação da história. Não se-
rá um tempo de milagres, nem de ostentação constran-
gedora. Tudo faremos para que os brasileiros tenham
direito ao trabalho, à honra e à liberdade. Para esta lu-
ta, em nome da Aliança Democrática, conto com a aju-
da de Deus e a força do povo». Logo a seguir foi lida a
presente Ata que, submetida a votos, foi aprovada pe-
los convencionais. O Sr. Presidente, agradecendo a pre-
sença de todos, convencionais e assistência, convidou-
os a todos para a posse como Presidente da República,
de Tancredo Neves, a 15 de março próximo. Declarou,
então, o Sr. Presidente, encerrada a sessão, da qual se
lavrou a presente Ata que vai por mim, Secretário, as-
sinada e pelo Sr. Presidente e pelo Observador da Jus-
tiça Eleitoral. Brasília, doze de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e quatro — Deputado Ulysses  Guimarães,
Presidente — Deputado Roberto Cardoso  Alves.  Secre-
tário — Moacir A . Machado  d a Silva,  Observador da
Justiça Eleitoral.

SENADO FEDERAL

MESA DO SENADO FEDERAL
Termo de registro dos candidatos do Parti-

do Democrático Social, Senhores Paulo Salim
Maluf e Flávio Portella Marcílio, respectivamen-
te, aos cargos de Presidente e de Vice-Presidente
da República.

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, em cumprimento à deci-
são da Mesa do Senado Federal, tomada em reunião
realizada às dezesseis horas do dia vinte e um do cor-
rente mês, e, em decorrência do estabelecido no artigo
dez da Lei Complementar número quinze, de treze de
agosto de mil novecentos e setenta e três, são registra-
dos, como candidatos do Partido Democrático Social,
os Senhores Paulo Salim Maluf e Flávio Portella
Marcílio, para concorrerem, respectivamente, aos car-
gos de Presidente e de Vice-Presidente da República na
eleição a realizar-se, a quinze de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e cinco, na forma estabelecida nos ar-
tigos treze e seguintes da referida Lei Complementar,
alterada pelo Decreto-lei núvnero mil quinhentos e trin-
ta e nove. de quatorze de abril de mil novecentos e se-
tenta e sete.

Distrito Federal, em 2 3 de agosto de 1984 — Ass.
Moacyr Dália,  Presidente do Senado Federal
Herinque Santillo.  Primeiro-Secrctário.

Termo de registro dos candidatos do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro. Senhores
Tancredo de Almeida Neves e Joaé Sarney, res-
pectivamente, aos cargos de Presidente e de
Vice-Presidente da República.

Aos vinte e três dias do mês de agosto de mil nove-
centos e oitenta e quatro, em decisão da Mesa do Sena-
do Federal, tomada em reunião realizada às dezesseis
horas do dia vinte e um do corrente mês, e, em decor-
rência do estabelecido no artigo dez da Lei Complemen-
tar número quinze, de treze de agosto de mil novecen-
tos e setenta e três, são registrados, como candidatos
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, os
Senhores Tancredo de Almeida Neves e José Sarney,
para concorrerem, respectivamente, aos cargos de Pre-
sidente e de Vice-Presidente da República na eleição a
ri>ali/,ar-se. a quinze de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e cinco, na forma estabelecida nos artigos treze e
seguintes da referida Lei Complementar, alterada pelo
Decreto-lei número mil quinhentos e trinta e nove, de
quatorze de abri l de mil novecentos e setenta e sete.

Distrito Federal, em 23 de agosto de 1984 — Ass.
Moacyr Dália,  Presidente do Senado Federal —
Henrique Santillo,  Primeiro-Secretário.

Ata da reunião da Mesa do Senado Federal para
concessão dos registros dos candidatos aos car-
gos de Presidente e Vice-Presidente da República
nas eleições de 15-1-85.

Ás dezesseis horas do dia vinte e um de agosto de
mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões
da Mesa do Senado Federal, sob a Presidência e por
convocação do Senhor Senador Moacyr Dália, Presi-
dente, presentes os Senhores Senadores Lomanto Jú-
nior, Henrique Santillo, Lenoir Vargas, Milton Cabral,
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Raimundo Parente e Marcelo Miranda, Secretario em
exercício, reúne-se a Mosa do Senado Federal com o
fim especial de conhecer dos requerimentos de registro,
formulados pelo Partido Democrático Social, dos Se-
nhores Deputados Paulo Salim Maluf e Flávio Portela
Marcílio. e, pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, dos Senhores Tancredo de Almeida Neves e
Senador José Sarney, respectivamente, ã Presidência e
à Vice-Presidéncia da República, na eleição que deverá
processar-se a quinze de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e cinco. Abertos os trabalhos e exposta, pelo Pre-
sidente, a sua finalidade, o Senhor Senador Lomanto
Júnior , na qualidade de Relator designado, procede à
leitura do parecer a seguir transcrito: «Parecer sobre'
Requerimento de Registros de Candidatos do Partido
Democrático Social, PDS, à Presidência e Vice-
Presidência da República. Relator: Senador Lomano
Júnior . O Partido Democrático Social, PDS, por seu
Presidente. Deputado Augusto de Prado Franco, e por seu
Secretário-Geral. Deputado Homero Santos, apresen-
tou à Mesa do Senado Federal pedido de registro dos
seus candidatos à Presidência e Vice-Presidência d a Repú-
blica, na eleição do dia 15 de janeiro de 1985, respectiva-
mente, os Senhores Deputados Paulo Salim M a l u f e Flávio
Portela Marc i l io . O Requerimento se fez acompanhar,
nos termos do artigo 10, da Lei Complementar n'.' 15, de
1973, dos seguintes documentos: a| - cópia au-
têntica da Ata da 111 Convenção Nacional Ifls. 3/9); b )
- autorização dos candidatos, constante de documen-
tos com as assinaturas devidamente reconhecidas por
Tabelião (fls. 10 e 13); c) —  certidão do TSE de que o
candidato Paulo Salim Maluf está no gozo dos direitos
políticos ( f l . 11); d) — certidão de filiação partidária do
candidato Paulo Salim Maluf ao Partido Democrático
Social I f l . 12); e) —  certidão do TSE de que o candidato
Flávio Portela Marcilio está no gozo dos direitos políti-
cos ( f l . 14). Recebendo a honrosa incumbência de rela-
tar o pedido de registro, ao examinar a documentação,
constatei a ausência do comprovante de filiação parti-
dária do candidato Flávio Portela Marcílio, motivo pe-
lo qual, nos termos do item IV do Ato n? 01, de 1984,
da Mesa do Senado Federal, dirigi-me ao Sr. Presiden-
te, solicitando-lhe que oficiasse ao Partido, para que
este apresentasse, no prazo assinalado, a comprovação
de filiação partidária. Imediatamente a exigência foi
a tendida ( f l . 21). O pedido se acha, assim, formalmente
completo. Durante o prazo previsto no artigo 5?, da Lei
Complementar nV 5. de 1970. foi apresentada à Mesa e,
remetida ao Relator, uma impugnação formulada por
pessoa sem a qualificação exigida no dispositivo legal
em referência. Por lhe faltar, portanto, legitimidade,
não conheço da impugnação. As candidaturas dos ilus-
tres Deputados Paulo Salim Maluf e Flávio Portela
Marcílio à Presidência e Vice-Presidência da República
resultaram de memorável Convenção Nacional do Par-
tido Democrático Social, onde se praticou, efetivamen-
te, uma disputa democrática entre pessoas que repre-
sentam, com destaque, a classe política brasileira. O
dia 11 de agosto de 1984, data da Convenção do PDS,
será um marco decisivo na vida partidária brasileira,
graças à maneira como se desenrolou a disputa entre
duas poderosas forças representativas, que souberam
conduzir a competição de forma elevada, em clima de
mútuo respeito, sem — entretanto — prejuízo do entu-
siasmo que dominou não só os convencionais, mas,
também, os simpatizantes das duas facções. A Nação,
através dos meios de comunicação, acompanhou atenta
todo o seu transcorrer, despertanto em todas as cama-
das da população o mais vivo interesse pelo seu desfe-
cho. O saldo de todo o esforço desenvolvido pelas par-
tes é altamente positivo. Neste período de abertura
política, o Partido Democrático Social deu um exemplo
que, por certo, f rut i f icará , pois, da salutar disputa par-
tidária resultará sempre a melhor opção para todos, lu-
crando, com isto, a Nação. Em conclusão, considerando
que o Requerimento está instruído com os documentos
exigidos no art. 10 da Lei Complementar n'.' 15. de 1973,
e não tendo ocorrido impugnação legítima, no prazo
previsto no artigo 5'.' da Lei Complementar n? 5, de

1970, opino pelo seu deferimento, no sentido de a Mesa
do Senado conceder o registro da candidatura dos Se-
nhores Deputados Paulo Salim Maluf e Flávio Portela
Marcíl io para Presidente e Vice-Presidente da Repúbli-
ca, respectivamente, na eleição do dia 15 de janeiro de
1985. Brasília, 21 de agosto de 1984. Ass. Senador Lo-
manto Júnior — Relator." Por proposta do Senhor Se-
nador Lenoir Vargas, a Mesa decide desentranhar do
processo as peças referentes à pretensa impugnação a
fim de devolvê-las à signatária. Posto em discussão e,
encerrada esta, submetido ã votação, é o parecer apro-
vado por unanimidade. Com a palavra o Senhor Sena-
dor Henrique Santillo, na qualidade de Relator desig-
nado, procede à leitura do seguinte parecer: «Parecer
sobre pedido de registro de candidatos a Presidente e
Vice-Presidente da República, formulado pelo Partido
do Movimento Democrático Brasileiro — PMDB. Rela-
tor: Senador Henrique Santillo. O Partido do Movimen-
to Democrático Brasileiro — PMDB, por seu Presiden-
te e seu Secretário-Geral, Deputado Ulysses Guimarães
e Senador Affonso Camargo, respectivamente, apresen-
tou à Mesa do Senado Federal pedido de registro das
candidaturas do Governador  Tancredo  d e Almeida
Neves e do Senador  José  Sarney,  a Presidente e Vice-
Presidente da República. 2. O Requerimento se fez
acompanhar, nos termos do artigo 10 da Lei Comple-
mentar n? 15, de 1973, dos seguintes documentos: I -
Cópia autêntica da ata da Convençflo Nacional, realiza-
da a 11 e 12 do corrente mês (fls. 3/14); II — Autoriza-
ção dos candidatos, com as firmas devidamente reconhe-
cidas (fls. 15/16): II! — Certidões expedidas pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral, comprobatórias de que os
candidatos se acham no gozo dos direitos políticos. 3.
A mesa do Senado, em cumprimento ao art. 11 da Lei
Complementar n'.' 15, de 1973, determinou a publicação
de Editais contendo o pedido, no Diário  Oficial  da Uni-
fio e no Diário do Congresso Nacional, para conhecimen-
to de terceiros ( f l . 19). As publicações tiveram lugar no di-
a 15 de agosto de 1984. à fl. 11.920, do Diário Oficial, e  à
fl. 2 do Suplemento ao n? 088 do Diário do Congresso
Nacional. 4. Por despacho do Sr. Presidente do Senado,
em cumprimento ao disposto no item II do Ato da Me-
sa, n? 01, de 1984, fui designado Relator do pedido de
Registro dos candidatos. 5. A 16 de agosto cor-
rente recebi o expediente do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro, noticiando que o
Senador José Sarney, candidato a Vice-Presi-
dente da República, se acha filiado àquele Partido (fl.
21). 6. Havendo decorrido i n albis  o prazo para
eventuais impugnações, previsto no art. 5? da Lei Com-
plementar n? 5, de 1970, aplicável ã espécie, por efeito
do que dispôs o item III do Ato n? 01, de 1984, da Mesa
do Senado, passarei a relatar o pedido de Registro dos
candidatos. O Requerimento apresentado pelo Partido
do Movimento Democrático Brasileiro está em confor-
midade com a disposição constante do art. 10, da Lei
Complementar n? 15, de 1973. Não houve impugnação
aos seus candidatos, tendo já transcorrido o prazo para
isto previsto no art. 5? da Lei Complementar n? 5 de 29
de abril de 1970. Assim, opino no sentido de que se
conceda o Registro das candidaturas dos eminentes
brasileiros Tancredo  d e Almeida  Neves  e José Sarney.
à Presidência e Vice-Presidência da República,
procedendo-se conforme disposto no item VI e Vil  do
Ato n? 01, de 1984, da Mesa do Senado. Sala de Reu-
niões da Mesa do Senado Federal, em 21 de agosto de
1984. Ass. Senador Henrique Santillo, Relator». Subme-
tido á discussão e, encerrada esta. posto em votação, é
o Parecer aprovado por unanimidade, esclarecendo o
Senhor Senador Lenoir Vargas ter o seu Voto caráter
estritamente político. O Senhor Presidente, em conse-
quência, declara concedidos os registros de inscrição
dos candidatos do Partido Democrático Social e do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, à Presi-
dência e à Vice-Presidéncia da República, na eleição a
processar-se, pelo Colégio Eleitoral, a quinze de janeiro
de mil novecentos e oitenta e cinco, determinando, em
seguida, a lavratura, no livro próprio, dos respectivos
termos, devendo estes serem submetidos, oportunamen-
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te, à sua assinatura. Determina, ainda, o Senhor Pre-
sidente, que o Senhor Segundo-Secretário, Senador Le-
noir Vargas, adote providências no sentido de tornar
pública a concessão dos registros. Cumprida a f inal ida-
de da reunião, é esta encerrada. Para constar, eu,
Nerione Nunes  Cardoso,  Secretário-Geral da Mesa, la-
vrei a presente Ata que, aprovada, é assinada pelo Se-

nhor Presidente e demais membros da Mesa do Senado
Federal. Senado Federal, em vinte e um de agosto de
mil novecentos e oitenta e quatro. Moacyr  Dália,  Presi-
dente. Lomanto  Júnior,  Henrique  Santillo,  Lenoir  Var-
gas. Milton  Cabral,  Raimundo  Parente  e  Marcelo
Miranda.

LEGISLAÇÃO
LEI COMPLEMENTA R N ? 46, D E 2 1 D E AGOST O

DE 198 4

Fixa normas sobre  repetição  d e topónimos  d e
cidades e  vilas,  incorporadas  ao  texto  da  Lei
Complementar n?  I , cie 9  de novembro  de 1967.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. l? A ementa da Lei Complementar n? l, de 9
de novembro de 1967, passa a vigorar com a seguinte
redação:

-Estabelece os requisitos mínimos de popula-
ção e renda pública e a forma de consulta prévia
às populações tocais para a criação de novos mu-
nicípios, e dá outras providências».

Art. 2? Acrescentem-se à Lei Complementar n? l,
de 9 de novembro de 1967, os seguintes artigos,
renumerando-se como arts. 15 e 16 os atuais arts. 9? e
10:

«Art. 9? Visando a eliminar a repetição de
topónimos de cidades e vilas, são estabelecidas
as seguintes regras:

I — quando duas ou mais localidades tive-
rem a mesma denominação, promover-se-á a alte-
ração do topónimo, ficando com a denominação
original a de mais elevada categoria administrati-
va ou Judiciária, na seguinte ordem de precedên-
cia: capital, sede de comarca, sede de município
e sede de distrito;

II — no caso de haver mais de uma localida-
de com o mesmo nome, este prevalecerá para a
que o possuir há mais tempo;

III — na designação de novos topónimos,
não serão utilizados designações de datas ou no-
mes de pessoas vivas.

Art. 10. Serão admitidas exceções às regras
do artigo anterior, quanto ao direito de priorida-
de à nomenclatura, se ocorrerem motivos impe-
riosos, mediante acordo entre as Unidades Fede-
rativas interessadas.

Art. 11. Ao propor a alteração da organiza-
ção e da divisão judiciária, na forma prescrita no
§ 5? do artigo 144 da Constituição Federal, o Tri-
bunal de Justiça anexará informação previamen-
te solicitada à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística — IBGE, a fim de que a
Assembleia Legislativa, se for o caso, promova a
eliminação das repetições de topónimos existen-
tes.

Art. 12. Sem prejuízo do disposto no artigo
anterior, a Assembleia Legislativa poderá solici-
tar informações à Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística — IBGE, com vistas a
alterar a denominação de localidade do Estado
ou provocar essa providência em outros Estados
da Federação.

Art. 13. Os projetos de criação ou de altera-
ção da denominação de município ou distrito de-
verão ser instruídos com informação da Funda-
ção IBGE sobre inexistência de topónimo corre-
lato, na mesma ou em outra Unidade da Federa-
ção.

Art. 14. Independentemente do disposto
nos artigos 11 e 12 desta lei, a Fundação IBGE
encaminhará, no início do período de que trata o
artigo 6? da mesma, às Assembleias Legislativas,
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, a
relação dos municípios, em ordem alfabética,
com indicação do Estado ou Território em que se
situem, a data da fundação e a categoria admi-
nistrativa ou judiciária, para f in s do disposto no
artigo 9?».

Art. 3'.' Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4" Revogam-se as disposições cm contrário.
Brasília, em 21 de agosto de 1984; 163'.' da Indepen-

dência (• 96V da República.

JOÃO F I G U E I R E D O
Ihrahim Abi-Ackel
Delfim Netto

(DO d e 22-8-84)

EMENTÁRIO
LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar n? 46, de 21 de agosto de 1984*
Fixa normas sobre repetição de topónimos de cida-

des e vilas, incorporadas ao texto da Lei Complemen-
tar n? 1. de 9 de novembro de 1967 (DO de 22-8-84).

LEIS
Lei n ? 7.213, de 1 5 de agost o de 198 4

Autoriza o Poder Executivo a abrir , ao Ministério
do Interior, crédito especial até o limite de
CrSl 1.500.000.000.00 (onze bilhões e quinhentos milhões
de cruzeiros) para o fim que especifica (DO de 16-8-84).

(*! Publicada na íntegra neste BE.

Lei n? 7.214, de 15 de agosto de 1984
Extingue a fração do cruzeiro denominada centavo

e dá outras providências {DO  de 16-8-84).

Lei n? 7.215, de 30 de agosto de 1984
Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do

Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providên-
cias (DO  de ;il-8-84).

DECRETOS-LEIS
Decreto-lei n? 2.156, de 13 de agosto de 1984

Autoriza a elevação do capital do Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social — BNDES e
dá outras providências (DO de 14-8-84).
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Decreto-lei n? 2.157, de 14 de agosto de 1984
Altera o artigo 7? do Decreto-lei n? 2.035, de 21 de

junho de 1983, acrescentado pelo Decreto-lei n? 2.055,
de 1983, que dispõe sobre a sucessão da autarquia fede-
ral Superintendência Nacional da Marinha Mercante —
SUNAMAM (DO  de 15-8-84).

Decreto-lei n? 2.158, de 27 de agosto de 1984
Autoriza a elevação do capital do Banco Nacional

de Desenvolvimento Económico e Social — BNDES e
dá outras providências (D O de 28-8-84).

Decreto-lei n? 2.159, de 30 de agosto de 1984

Transforma em cargos finais de carreira os atuais
cargos em comissão de Subprocurador-Geral da Repú-
blica, Subprocurador-Geral Militar e Subprocurador-
Geral do Trabalho, e dá outras providências (DO  de 31-
8-84, republicado no DO de 3-9-84).

NOTICIÁRIO

DECRETOS D E PERD A E/O U REAQUISIÇÃ O
DE DIREITO S POLÍTICO S

DECRETOS DE 22 DE AGOSTO DE 19H-1

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição, e o artigo 40,  letra a ,
da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do Processo n'.' 22.357, de 1983 do
Ministério da Justiça, resolve

DECLARAR

que Pedro Alves dos Santos, filho de José António Al-
ves e de Maria Lourdes Dias, nascido a 19 de outubro
de 1957, em Campo Alegre de Lourdes. Estado da Ba-
hia, readquiriu os direitos políticos na conformidade do
artigo 40. letra a , da Lei n " 818, de 18 de setembro de
1949, em virtude de haver declarado, em termo lavrado
e assinado perante o Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Justiça do Estado de São Paulo, aos 16
de setembro de 1983, achar-se pronto a suportar os
ónus impostos pela lei aos brasileiros e dos quais se
havia libertado por Decreto de 7 de dezembro de 1976.

Brasília, 22 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição, e o artigo 40, letra a,
da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 4.947 de 1983, do Mi-
nistério da Justiça, resolve

DECLARAR

que Luiz Henrique Ronchi, f i lho de Evaldo Ronchi e de
tldla Ronchi, nascido a 12 de fevereiro de 1958. em Cu-
ritibanos, Estado de Santa Catarina readquiriu os di-
reitos políticos, na conformidade do artigo 40, letra a,
da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, em virtude de
haver declarado, em termo lavrado e assinado perante
o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Justi-
ça do Estado do Paraná, aos 28 de julho de 1983, achar-
se pronto a suportar os ónus impostos pela lei aos bra-
sileiros e dos quaís se havia libertado por Decreto de
31 de maio de 1977.

Brasília, 22 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item III , combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição, e o artigo 40, letra a ,
da Lei n? 818. de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 22.543, de 1982, do
Ministério da Justiça, resolve

DECLARAR

que José Carlos Rodrigues Medina, f i lho de Mauro
Holmes Medina e de Lourdes Rodrigues Medina , nasci-
do a 7 de junho de 1957, em São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul, readquiriu os direitos políticos, na con-
formidade do artigo 40, letra a , da Lei n? 818 de 18 de
setembro de 1949, em virtude de haver H^clarado, em
termo lavrado e assinado perante o Excelentíssimo Se-
nhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, aos
22 de julho de 1982, achar-se pronto a suportar os ónus
impostos pela lei aos brasileiros c dos quais se havia li-
bertado por Decreto de 23 de janeiro de 1978.

Brasília, 22 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição, e o artigo 40, letra a,
da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 22.475, de 1981, do
Ministério da Justiça, resolve

DECLARAR

que Aristóteles Costa Cutrim, filho de Raimundo Frei-
re Cutrim e de Maria de Jesus Costa Cutrim, nascido a
31 de outubro de 1958, em São João Batista, Estado do
Maranhão, readquiriu os direitos políticos, na confor-
midade do artigo 40, letra a, da Lei n? 818, de 18 de se-
tembro de 1949, em virtude de haver declarado, em ter-
mo lavrado e assinado perante o  Excelentíssimo  Se-
nhor Secretário de Estado da Justiça do Estado do Ma-
ranhão, a l? de setembro de 1983, achar-se pronto a su-
portar os õnus impostos pela lei aos brasileiros e dos
quais se havia libertado por Decreto de 23 de novembro
de 1978.

Brasília, 22 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JoAo FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

\ President e d a República , usand o d a atribuiçã o

que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição, e o artigo 40, letra a.
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da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 30.259, de 1983, do
Ministério da Justiça, resolve

DECLARAR

que Agnaldo Lavechia, f i lho de António Lavechia e de
Yolanda Mafalda Sula Lavechia, nascido a 12 de de-
zembro de 1960. em Santo André. Estado de São Paulo,
readquiriu os direitos políticos, na conformidade do ar-
tigo 40, letra a , da Lei n" 818, de 18 de setembro de
1949, em virtude de haver declarado, em termo lavrado
e assinado perante o Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Justiça do Estado de São Paulo, aos 21
de novembro de 1983, achar-se pronto a suportar os
Ónus impostos pela lei aos brasileiros e dos quais se
havia libertado por Decreto de 24 de junho de 1980.

Brasília, 22 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackeí
O Presidente da República, usando da atribuição

que lhe confere o artigo 41 da Lei n? 818, de 18 de se-
tembro de 1949, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso n? 11.429, de 1984, do Ministério da Justiça, re-
solve

DECLARAR

que perderam os direitos políticos, nos termos do arti-
go 149, § l?, alínea b, da Constituição, em virtude de
recusa, motivada por convicção religiosa, da prestação
do serviço militar, os seguintes cidadãos abaixo rela-
cionados:

Agnaldo Horschutz de Moraes, filho de Baptista de
Moraes e Therezínha Horschutz de Moraes, nascido a
24 de fevereiro de 1965. em Itu, Estado de São Paulo, e
residente na mesma Cidade.

Altair Gilio. f i lho de Ademar Gilio e Amalía Rossi
Gilio. nascido a 7 de outubro de 1966, em Araçatuba,
Estado de Sào Paulo, e residente na mesma Cidade.

Altair Italiani, filho de Decio Italiani e Maria José
Duarte Italiani, nascido a 16 de setembro de 1965, em
Itu, Estado de Sào Paulo, e residente na mesma Cida-
de.

Carlos Eduardo Cabral de Freitas, f i lho de José
Francisco de Freitas e Eunice Cabral de Freitas, nasci-
do a 5 de outubro de 1963, em São Paulo, Estado de
São Paulo, e residente em Guarulhos, no mesmo Esta-
do.

Douglas Marques Soares, filho de Pedro Soares Fi-
lho e Maria Ofila Marques de Lima, nascido a 20 de
março de 1965, em São Paulo, Estado de São Paulo, e
residente na mesma Cidade.

Eder Castardeli. filho de Dercílío Castardeli e Car-
men Fernandes Castardeli, nascido a 22 de fevereiro de
1966, em Santo André, Estado de São Paulo, e residen-
te em São Paulo, no mesmo Estado.

Getulio Jivaldo de Lima, filho de Jivaldo António
de Lima e Valerita Maria de Freitas, nascido a 28 de
outubro de 1965, em Americana, Estado de São Paulo,
e residente em Santa Barbara D'Oeste. no mesmo Esta-
do.

Gilson Dionisio, filho de Leonardo Dionisio e Diva
Fermenton Dionisio, nascido a 14 de julho de 1965, em
São Francisco, Estado de São Paulo, e residente em
Santa Barbara D'Oeste, no mesmo Estado.

Izaias Alves de Assis, filho de Leõncio Alves de
Assis e Rosa Maria de Assis, nascido a 25 de março de
1965, em Pontes Gestal, Estado de São Paulo, e resi-
dente em Santa Bárbara D'Oeste, no mesmo Estado.

Jofio Carlos Araújo de Souza, filho de João Aleixo
de Souza e Francisca Araújo de Souza, nascido a 27 de
setembro de 1966. em Fortaleza, Estado do Ceará, e re-
sidente na mesma Cidade.

Jorge Luiz Pierobom, filho de Mário Luiz Gonzaga
Píerobom e Astir Prescinottí Pierobom, nascido a 10 de
setembro de 1965, em Santo André, Estado de São Pau-
lo, e residente em Descalvado. no mesmo Estado.

Manoel Goulart, filho de Matathías Goulart e Cas-
siana Gomes de Oliveira Goulart, nascido a 16 de maio
de 1965, em Morro Agudo, Estado de São Paulo, e resi-
dente na mesma Cidade.

Mauro Mariní , f i lho de Waldir João Marini e Do-
raide Dias Mar in i , nascido a 15 de outubro de 1965. em
Santo André, Estado de São Paulo, e residente na mes-
ma Cidade.

Nazir Afif Rezk. filho de Afif Abbud Rezk e Aires
Divina da Silva Rezk, nascido a 28 de abril de 1966, em
Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, e residente
na mesma Cidade.

Ogeib Nunes Cardoso, filho de Francisco Nunes
Cardoso e Raiva Salomão Cardoso, nascido a 10 de se-
tembro de 1965, em Itaí, Estado de São Paulo e residen-
te na mesma Cidade.

Osmidio Buchk de Godoy Neto, filho de José Cas-
tione de Godoy e Joana dos Santo» de Godoy, nascido
a 21 de agosto de 1965, em Santa Bárbara D'Oeste, Es-
tado de São Paulo, e residente na mesma Cidade.

Paulo Crocco, f i lho de Gildo Crocco e Juliana Nage
Crocco. nascido a 18 de maio de 1966, em São Paulo,
Estado de São Paulo, e residente na mesma Cidade.

Ralf Jensen, filho de Raul Jensen e Asta Jensen,
nascido a 29 de março de 1960, em Blumenau, Estado
de Santa Catarina, e residente em Ferraz de Vasconce-
los, Estado de São Paulo.

Hesín Pinto de Oliveira, f i lho de Sebastião Pinto
de Oliveira e Raimunda Gonçalves de Souza, nascido a
17 de agosto de 1965, em São Vicente, Estado de São
Paulo, e residente em Penápolis, no mesmo Estado.

Rodrigo Domingues Nunes, filho de Alfeu Souza
Nunes e Lydia Domingues Nunes, nascido a 25 de no-
vembro de 1965, em São Paulo, Estado de São Paulo, e
residente na mesma Cidade.

Ricardo Nogueira Cobra, filho de Jaime Nogueira
Cobra e Maria Matilde de Andrade Cobra, nascido a 8
de abril de 1965, em Porto Feliz, Estado de São Paulo,
e residente em Santa Bárbara D'Oeste, no mesmo Esta-
do.

Vagner Favalli, filho de Irineu Favalli e Cleide He-
lena Favalli, nascido a l de março de 1966, em São
Paulo, Estado de São Paulo, e residente em São Ber-
nardo do Campo, no mesmo Estado.

Valtir Máximo da Cruz, filho de Geraldo Máximo
da Cruz e Isabel Tracastro Máximo da Cruz, nascido a
7 de janeiro de 1966, em Birigui, Estado de São Paulo,
e residente na mesma Cidade.

Brasília, 22 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere os artigos 149, § l?, letra a , da Consti-
tuição, e 23 da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949. e
tendo em vista o constante dos respectivos processos
do Ministério da Justiça, resolve

DECLARAR

que perderam a nacionalidade brasileira e os direitos
políticos, de acordo com os artigos 146, inciso I, e 149,
§ l?, letra a , da Constituição, e 22, inciso I. da Lei n?
818, de 18 de setembro de 1949:

Dylda Paullucci Camino, que passou a assinar-se
Dylda Camino Ura , natural do Estado de São Paulo,
nascida a 6 de março de 1947, f i lha de Milton Camino e
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de Lúcia Paullucci Camino, por ter adquirido, volunta-
riamente, a nacionalidade norte-americana (Proc. n"
4.978/84);

Eva Maria Keglevich. natural do Estado do Rio
Grande do Sul, nascida a 3 de fevereiro de 1958, f i lha
de Gabriel Keglevich e de Klara Madarassy Keglevich,
por ter adquirido, voluntariamente, a nacionalidade
austríaca (Proc. n? 23.653/83);

Francis Segedi, que passou a assinar-se Francisco
Segedi e Ferenc Szegedi, natural da Rumania , nascido
a l de maio de 1900, f i lho de Segedi Ladislau e  de San-
dor Ester, por ter adquirido, voluntariamente, a nacio-
nalidade norte-americana (Proc. n? 17.439/83);

Gilda Coelho Conrado, que passou a assinar-se
Gilda Holman, natural do Estado da Paraíba, nascida
a 10 de dezembro de 1924, filha de Odilon da Silva Con-
rado e de Ignacia Coelho Conrado, por ter adqui r ido ,
voluntariamente, a nacionalidade norte-americana
(Proc. n? 16.553/81);

Izabel Susko. que passou a assinar-se l / ab i - l Susko
Bollinger e Isabel Bollinger, natural do Estado do Pa-
raná, nascida a 26 de abril de 1947, filha de Fernandes
Susko e de Ana Susko, por ter adquirido, voluntaria-
mente, a nacionalidade norte-americana (Proc. n?
2.227/84);

Janice Silva, na tura l do Estado de São Paulo, nas-
cida a 13 de outubro de 1945, f i lha de José da Silva e de
Maria José de Lima, por ter adquirido, voluntariamen-
te, a nacionalidade britânica (Proc. n? 38.153/831;

Joana Marthurie Connell, que passou a assinar-se
Joana Marthurie Connell Parize, natural do Estado do
Amapá, nascida a 24 de novembro de 1960, f i lha de Ale-
xander Connell e de Berthilia Altenor, por ter adquiri-
do, voluntariamente, a nacionalidade francesa (Proc. n?
2.240/84);

Lincoln Silveira Capitão, natural do Estado do Rio
de Janeiro, nascido a 16 de março de 1962, f i lho de An-
tónio Amorim Martins Capitão e de Maria Alda Fru-
tuosa e Pedroso da Silveira Capitão, por ter adquirido,
voluntariamente. a nacionalidade norte-americana
(Proc. n? 4.974/84);

Maria de Assumpcão Cardoso, que passou a
assinar-se Maria Assumpção Vigil, Maria Assumpcão
Cardoso Vigil e Maria de Assumpação Cardoso Vigil,
natural do Estado do Rio de Janeiro, nascida a 25 de
outubro de 1930, f i l ha de João Cardoso e de Zelia Alves
Cardoso, por ter adquirido, voluntariamente, a nacio-
nalidade norte-americana (Proc. n? 4.851/84);

Maria Salete Horr, que passou a assinar-se Maria
Salete Morgan, natural do Estado de Santa Catarina,
nascida a 16 de outubro de 1946, filha de Teodoro Horr
e de Angelina Preis Horr, por ter adquirido, volunta-
riamente, a nacionalidade norte-americana (Proc. n'.'
2.238/84);

Rosana Kisar, natural do Estado de São Paulo,
nascida a 12 de agosto de 1961, filha de Louis Yacub El
Qassar e de Esmeralda Remorino El Qassar. por ter
adquirido, voluntariamente, a nacionalidade norte-
americana tProc. n" . 4.960/84) e

Willi Bruno Schwarz, natural do Estado do Rio
Grande só Sul, nascido a 13 de outubro de 1933, filho
de Oscar Schwarz e de Milena Schwarz, por ter adqui-
rido, voluntariamente, a nacionalidade norte-
americana (Proc. n? 2.228/84):

Brasília, 22 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JOÃO F I G U E I R E D O
Ibrahim Abi-Ackel

{DO de 24-8-84)

DECRETOS DE 23 DE AGOSTO DE 1984

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição, e o artigo 40, letra a ,
da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 4.943. de 1983, do
Ministério da Justiça, resolve

DECLARAR

que Mário Jorge da Silva, f i lho de Mário Jorge da Sil-
va e de Maria Conceição Silva, nascido a 18 de janeiro
de 1948, em São Paulo, Estado de São Paulo, readquiriu
os direitos políticos, na conformidade do artigo 40, le-
tra a, da Lei n? 818, de 18de setembro de 1949, em virtu-
de de haver declarado, em termo lavrado e assinado pe-
rante o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da
Justiça do Estado de São Paulo, aos 5 de dezembro de
1983, achar-se pronto a suportar os ónus impostos pela
lei aos brasileiros e dos quais se havia libertado por
Decreto de 23 de maio de 1967.

Brasília, 23 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item III. combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição e o artigo 40, letra a ,
da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 42.039, de 1980, do
Ministério da Justiça, resolve

D E C L A R A R

que Carlos Alberto Mendes, filho de Benedito Osvaldo
Mendes e de Gilvanete Maria da Conceição Mendes,
nascido a 15 de setembro de 1959, em Santos, Estado de
São Paulo, readquiriu os direitos políticos, na confor-
midade do artigo 40, letra a, da Lei n? 818, de 18 de se-
tembro de 1949, em virtude de haver declarado, em ter-
mo lavrado e assinado perante o Excelentíssimo Se-
nhor Secretário de Estado da Justiça do Estado do
Espírito Santo, aos 27 de maio de 1981. achar-se pronto
a suportar os ónus impostos pela lei aos brasileiros e
dos quais se havia libertado por Decreto de 11 de de-
zembro de 1979.

Brasília, 23 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JoAo FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição, e o artigo 40, letra a,
da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949. e tendo em
vista o que consta do Processo n? 21.477. de 1983, do
Ministério da Justiça, resolve

D K C L A R A R

que António José da Silva, filho de José Barbosa da
Silva e de Maria do Carmo da Silva, nascido a 4 de ju-
lho de 1954, em Mamanguape, Estado da Paraíba, read-
quiriu os direitos políticos, na conformidade do artigo
40. letra a. da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, em
virtude de haver declarado , em termo lavrado e assi-
nado perante o Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado de Justiça e do Interior do Estado do Rio de
Janeiro, aos 15 de dezembro de 1983, achar-se pronto a
suportar os ónus impostos pela lei aos brasileiros e dos
quais se havia libertado por Decreto de 25 de abril de
1973.
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Brasília, 23 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96" da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
O Presidente da República, usando da atribuição

que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição, e o artigo 40, letra a ,
da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 39.793, de 1983, do
Ministério da Justiça, resolve

DECLARAR

que Jeferson Rodrigues de Aguiar, filho de Crisogna
Sampaio Rodrigues, nascido a 30 de maio de 1962, em
Salvador, Estado da Bahia, readquiriu os direitos
políticos, na conformidade do artigo 40, letra a , da Lei
n? 818, de 18 de setembro de 1949, em virtude de haver
declarado, em termo lavrado e assinado perante o Ex-
celentíssimo Senhor Secretário da Justiça do Estado da
Bahia, aos 27 de março de 1984, achar-se pronto a su-
portar os ónus impostos pela lei aos brasileiros e dos
quais se havia libertado por Decreto de 23 de dezembro
de 1981.

Brasília, 23 de agosto de 1984; 163" da Independên-
cia e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
O Presidente da República, usando da atribuição

que lhe confere o artigo 81, item III , combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição, e o artigo 40, letra a,
da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 30.149, de 1982, do
Ministério da Justiça, resolve

DECLARAR

que José Mareio Franson, filho de Arthur Oswaldo
Franson e de Ana Tereza Ferraz Franson, nascido a 15
de abril de 1955, em Itapeva, Estado de São Paulo
readquiriu os direitos políticos, na conformidade do ar-
tigo 40, letra a,  da Lei n? 818, de 18 de setembro de

1949, em virtude de haver declarado, em termo lavrado
e assinado perante o Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado de Justiça do Estado de São Paulo, aos 16
de agosto de 1982, achar-se pronto a suportar os ónus
impostos pela lei aos brasileiros e dos quais se havia li-
bertado por Decreto de 29 de setembro de 1975.

Brasília, 23 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

(DO de 27-8-84)

DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1984

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o
artigo 149, § 3?, da Constituição, e o artigo 40, letra ã,
da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vísta o que consta do Processo n? 30.261, de 1983, do
Ministério da Justiça, resolve

DRCI.ARAR

que Claub Leonel Brunelli, filho de Nelson Brunelli e
de Santa Margarida Brunelli, nascido a 5 de novembro
de 1959, em Rio Claro, Estado de S8o Paulo, readquiriu
os direitos políticos, na conformidade do artigo 40, le-
tra a, da Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949, em vir-
tude de haver declarado, em termo lavrado e assinado
perante o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado
da Justiça do Estado de São Paulo, a l? de dezembro
de 1983, achar-se pronto a suportar os ónus impostos
pela lei aos brasileiros e dos quais se havia libertado
por Decreto de 16 de setembro de 1980.

Brasília. 27 de agosto de 1984; 163? da Independên-
cia e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

(DO de 29-8-841





ÍNDICE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ATAS DAS SESSÕES

Ata da 13?
Ata da M '
Ata da 15?
Ata da 16?
Ata da 17?
Ata da 18?
Ata da 19?
Ata da 20'
Ata da 21?

Sessão
Sessão
Sessão
Sessão,
Sessão,
Sessão,
Sessão
Sessão
Sessão

de 1° de março
de 13 de março
de 15 de março
de 15 de março
de 20 de março
de 22 de março
de 27 de março
de 27 de março
de 29 de março

de 1984
de 1984
de 1984
de 1984
de 1984
de 1984
de 1984
de 1984
de 1984

PAGS.

JURISPRUDÊNCIA

ACÓRDÃOS

— N? 7.670. de 6 de outubro de 1983 (Recurso
n? 5.254 - CE) ............................

— N? 7.748, de 15 de dezembro de 1983 (Recur-
so nf 5.945 - MG| .........................

- Nf 7.844, de 10 de maio de 1984 (Recurso nf
6.130 - Agravo - CE) .....................

- Nf 7.845, de 15 de maio de 1984 (Recurso nf
6.138 — AL) ...............................

- Nf 7.846, de 15 de maio de 1984 (Recurso nf
6.139 - AL) ...............................

- N.° 7.847, de 17 de maio de 1984 (Recurso n?
6.085 - Agravo - BA) .....................

- N? 7.849, de 17 de maio de 1984 (Recurso nf
6.118 - GO) ...............................

— ,Nf 7.850, de 17 de maio de 1984 (Recurso n?
6.140 — PB| ...............................

- Nf 7.851, de 22 de maio de 1984 {Mandado de
Segurança nf 619 — Agravo - SP) .........

- N " 7.852, de 31 de maio de 1984 (Mandado de
Segurança n? 609 — Agravo — SC) .........

- Nf 7.853, de 31 de maio de 1984 (Mandado de
Segurança n?  610 — Agravo — SC) .........

- Nf 7.855. de 5 de junho de 1984 (Conflito de
Jurisdição n? 3 — PR) .....................

RESOLUÇÕES

— N? 11.869, de 10 de maio de 1984 (Processo
n? 7.017 - RO) ............................

- N? 11.880, de 24 de maio de 1984 (Processo
n? 6.932 - DF) ..........................

11

13

14

14

15

17

18

20

23

25

26

28

29

PAGS.
- N? 11.883. de 24 de maio de 1984 (Processo

n? 7.048 - SP) 30
- N? 11.892, de 12 de junho de 1984 (Processo

n? 7.049 — SP) 30
- Nf 11.897, de 19 de junho de 1984 (Consulta

n? 7.064 - DF) 31
- Nf 11.898. de 19 de junho de 1984 (Processo

nf 7.052 - DF) 31
- Nf 11.902. de 28 de junho de 1984 (Consulta

nf 6.887 - DF) 32
- Nf 11.911. de 28 de junho de 1984 (Processo

nf 7.062 - PI) 33
- Nf 11.912. de 28 de junho de 1984 (Processo

n? 7.069 - PI) 33
- N? 11.914, de 28 de junho de 1984 (Processo

nf 6.878 — DF) 34
- Nf 11.915, de 28 de junho de 1984 (Consulta

nf 6.896 - DF) 34
- N? 11.916, de 2 de agosto de 1984 (Processo

nf 6.858 - DF) 35
- N f 11.917, de 2 de agosto de 1984 (Processo

nf 6.971 - CE) 36
- Nf 11.919, de 7 de agosto de 1984 (Consulta

nf 6.912 - DF) 37
- Nf 11.921. de 7 de agosto de 1984 (Consulta

nf 6.997 - DF) 39
- Nf 11.930. de 14 de agosto de 1984 (Processos

n?a 7.077 e 7.080 — DF e RJ) 41
- Nf 11.932, de 16 de agosto de 1984 (Processo

nf 7.093 - DF) 42

PARTIDOS POLÍTICOS
— Ata da Convenção Nacional do PDS para es-

colha dos candidatos aos cargos de Presi-
dente e Vice-Presidente da República nas
eleições de 15 de janeiro de 1985 43

— Ata da Convenção Nacional do PMDB para
escolha dos candidatos aos cargos de Presi-
dente e Vice-Presidente da República nas
eleições de 15 de janeiro de 1985 45

SENADO FEDERAL

- Termo de registro dos candidatos do PDS
aos cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República nas eleições de 15 de janeiro de
1985 .. 47



BOLETIM ELEITORAL N" 397 Agosto de 1984

Termo de registro dos candidatos do PMDB
aos cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República nas eleições de 15 de janeiro de
1985...

Ata da reunião da Mesa do Senado Federal
para concessão dos registros dos candidatos
aos cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República nas eleições de 15 de janeiro de
1985 . .

P AOS.

•17

PAGS
LEGISLAÇÃO

- Lei Complementar n? 46, de 21 de agosto de
1984

EMENTÁRIO
- Publicações de agosto

NOTICIÁRIO

19

47
Decretos de perda e/ou reaquisiçflo de direi-
tos políticos - 50


