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ATAS DAS SESSÕES 

ATA DA 141.a SESSÃO, E M 18 DE DEZEMBRO 
DE 1972 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Djaci Falcão. 

Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. Secretário, Doutor Geraldo da Costa 
Manso. 

As nove horas e trinta minutos foi aberta a 
sessão, achando-se presentes os Senhores Ministros 
Barros Monteiro, Thompson Flores, Moacir Catunda, 
Hélio Proença Doyle e C. E . de Barros 'Barreto. 

Deixou de comparecer, por motivo justificado, 
o Sr. Ministro Márcio Ribeiro. 

Foi lida e aprovada a Ata da 140* Sessão. 
Expediente 

O Senhor Mlnistro-Presidente deu conhecimento 
da comunicação do TRE da Paraíba, em telex sob 
o n ' 208, sobre adiamento das eleições no Município 
de Monte Horebe, da 39» Zona Eleitoral, Bonito 
de Santa Fé, para 17 do mês corrente. 

Julgamentos 
a) Processo vP 4.108 — Classe X — Amazonas 

(Manaus). 
'Comunicação n 9 89 do Sr. Desembargador-Pre-

sidente do TRE do Amazonas sobre agressão sofrida 
pelo Juiz Eleitoral de Maniooré. 

Relator: Sr. Ministro-Presidente. 
Julgou-se prejudicado o pedido, por decisão unâ

nime, f 
Protocolo tí> 2.838-70. 

b) Consulta vP 4.643 — Classe X — Paraná. 
(.Curitiba). 

Encaminha o Sr. Desembargador-Presidente do 
TRE consulta formulada pelo Sr. Comandante da 
5* Região Militar e 5» Divisão de Infantaria, tendo 
em vista a divergência entre o art. 147, § 2?, da 
Constituição Federal e art. 3?, § 1? — a), IV, da 
Lei IÍ9 774, de 23-12-71 (atual estatuto dos milita
res) que enquadrou como militares os alunos dos 
Tiros de Guerra e Curso de Formação de Reser
vistas, os quais ficam considerados para efeito po
lítico, na categoria dos Cabos e Soldados, como 
inalistáveis. 

•Relator: Sr. Ministro C. E. de Barros Barreto. 
De acordo com o parecer do Dr. Procurador-Geral, 

responda-se à consulta no sentido de que são alis-
tàveis os alunos de Tiros de Guerra e de Cursos 
de Formação de Reservistas de Colégios Militares. 

Protocolo n? 5.388-72. 

Proposição 

O Sr. Ministro Barros Monteiro faz a seguinte 
proposição: "Senhor Presidente, de acordo com a 
praxe dos anos anteriores, proponho ao Tribunal 
que fique V. Ex», como Presidente desta Corte, auto
rizado, aã referendum do Tribunal, a decidir os 
casos de urgência, de caráter administrativo ou não, 
que venham a surgir durante o recesso". A propo
sição foi aprovada por decisão unânime. 
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Saudação 
O Sr. Ministro-Presidente, Djaci Falcão, falou: 

"Antes de encerrar a sessão, devo ressaltar que, em 
princípio, teremos sessões somente nos primeiros 
dias de fevereiro, salvo se ocorrer algum caso excep
cional, no curso de janeiro. Aproveito a oportunidade, 
para agradecer a colaboração inestimável dos emi
nentes ministros desta Corte, do Prof. MoTeira Alves, 
douto Procurador-Geral Eleitoral e de todos os fun
cionários do Tribunal Superior que, na verdade, 
prestaram preciosa colaboração neste ano de intenso 
trabalho mas que, graças a Deus, também foi de 
grande êxito para o funcionamento desta justiça 
especializada. Com estes agradecimentos, por uma 
colaboração que reafirmo inestimável, formulo votos 
de Feliz Natal a todos e respectivas famílias". 

A seguir falou o Sr. Ministro Barros Monteiro: 
"SenhOT Presidente, embora seja minha intenção 
retribuir os votos que V . Ex* acabou de formular 
a todos os Juizes desta Corte, extensivos às famílias, 
não podia deixar de levar ao conhecimento dos 
meus eminentes colegas uma observação que foi tra
zida ao meu conhecimento por um eminente homem 
público do nosso país, que declarou não ter lido 
sequer uma crítica a qualquer decisão deste Tribunal 
no curso deste ano de 1972, que está prestes a ter
minar. E essa declaração pode-se afirmar que se 
estende não só ao meu Estado, como aos demais da 
Federação. É certo que, em certas regiões, surgiram 
certas irregularidades normais, mas critica de pessoa 
autorizada ou de órgãos da imprensa categorizada 
não tomei conhecimento de nenhuma. Não é preciso 
comentar que tal observação vem honrar a Presi
dência de V. Ex?". 

Prosseguindo o Sr. Ministro Thompson Flores 
falou: "Senhor Presidente, para completar o pen
samento do Ministro Barros Monteiro, quero que 
fique consignado em Ata que os votos que S. Ex>> 
formulou e está formulando são meus e, acredito, 
também do Tribunal. Quanto à atuação desta Corte, 
não l i qualquer comentário desfavorável, nos vários 
periódicos que cotejei, antes, o que vi e ouvi, não só 
pela TV como pelo rádio, é que toda a apreciação 
se fez favorável e até elogiosa, à diligência desta 
Corte, no comando das eleições. Dos matutinos 
destaco o "Jornal do Brasil" e o "Correio do Povo", 
que é o jornal mais lido nos três Estados do Sul, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Congratulo-
me, pois, com o Tribunal, e especialmente com V. Ex». 
que esteve à testa da Corte, orientando juizes e Tri
bunais locais para que as eleições se realizassem 
em ambiente de ordem e segurança, proporcionando 
aos leitores o exercício do voto, legítimo esteio da 
Democracia. É o que queria, neste ensejo, assinalar, 
Senhor Presidente". 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro-
Presidente encerrou a sessão às dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo 
Senhor Ministro-Presidente e demais membros do 
Tribunal. 

Brasília, 18 de dezembro de 1973. — Djaci Falcão, 
Presidente. — Barros Monteiro. — Thompson Flores. 
— Moacir Catunda. — Hélio Proença Doyle. — C. E. 
de Barros Barreto. — Professor Moreira Alves, Pro
curador-Geral Eleitoral. 

ATA DA 17.a SESSÃO, EM 22 DE MARÇO 
DE 1973 

SESSÃO ORDINÁRIA 

Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 
Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. Secretário, Doutor Geraldo da Costa 
Manso. 

Às dezoito horas foi aberta a sessão, achando-se 
presentes os Senhores Ministros Thompson Flores, 
Xavier de Albuquerque, Márcio Ribeiro, Moacir Ca
tunda, Hélio Proença Doyle e C. E . de Barros Bar
reto. 

Deixou de comparecer, por motivo justificado, 
o Sr. Ministro Antônio Neder. 

Foi lida e aprovada a Ata da 16* Sessão. 

Expediente 
Usando da palavra o Sr. Ministro Thompson 

Flores faz a seguinte saudação: "Senhor Presi
dente. Peço a palavra. Está de .parabéns o Tribunal 
Superior Eleitoral, fi: que, empossado na cadoira 
reservada neste, Corte à representação do Supremo 
Tribunal Federal, posto que, como substituto, vem 
participar S. Ex», nesta qualidade, dos julgamentos 
que se seguirão. Em verdade, retorna S. Ex* a este 
Egrégio Colégio, pois dele participou na represen
tação dos juristas, e, após, como Procurador-Geral, 
onde deixou rastro brilhante de sua profísua ativi
dade. Seus votos e pareceres, lapidares, estão a dizer 
da qualificação de seu trabalho. Neles não se sabe 
o que mais admirar, se a precisão jurídica ou a 
pureza da linguagem, tudo rimando com a perfeição. 
Muito poderia ser dito «ainda. É tudo supérfluo, 
porque está na lembrança dos mesmos deste Co-
lendo Tribunal. Pedindo, Senhor Presidente, que 
faça registrar nas atas de hoje esta saudação, for
mulo em meu próprio nome e, por mandato tácito, 
dos eminentes colegas, sinceros votos de feliz per
manência entre nós, emprestando, sempre aos 
nossos trabalhos, o brilho de sua atuação. É o que 
desejo dizer". 

O Senhor Ministro-Presidente Barros Monteiro, 
a seguir, falou: "Dou a minha adesão, como Presi
dente desta Corte, às palavras do eminente M i 
nistro Thompson Flores congi&tulando-se com a 
presença do Exmo. Sr. Ministro Xavier nesta Casa, 
participando dos nossos trabalhos". 

Prosseguindo-se, o Sr. Dr. Procurador-Geral Elei
toral, Moreira Alves: "Quero associar-me às palavras 
que acaba de proferir o Ministro Thompson Flores, 
salientando inclusive que muito honra a Procura-
doria-Geral o fato de ter sido V. Ex* seu titular, 
dignificando-a,sobremodo." 

Continuando, o Dr. Marcus Heuse Netto faz 
também uma saudação: "Senhor Presidente, os advo
gados também não poderiam deixar de se associar 
iàa palavras ditas, nesta ocasião(, em louvor do 
Exmo. Sr. Ministro Xavier de Albuquerque. Sobre
tudo, sendo ele um dos nossos, porque originaria-
mente exercia a advocacia". 

O Sr. .Ministro Xavier de Albuquerque agradece: 
"Senhor Presidente, quero consignar ao Tribunal, ao 
Dr. Procurador-Geral Eleitoral e ao nobre advogado 
que usou da palavra em nome da classe, o meu 
agradecimento, pela acolhida que me dispensam 
quando para aqui retorno, embora no exercício even
tual, como suplente da representação do Supremo 
Tribunal Federal, restando uma convivência com a 
mais alta Corte Eleitoral que iniciei no começo de 
1968, como juiz da categoria reservada aos advo
gados, e continuei por dois anos e meio como Pro
curador-Geral Eleitoral. Só tive proveitos e ganhos 
nessa convivência de quase um lustro, e além dos 
proveitos e ganhos, "o agrado pelo fato de que o 
Tribunal sempre acolheu com tolerância a minha 
desvaliosa colaboração". 

Julgamentos 
a) Hábeas Corpus ri> 57 — Classe I — Recurso 

— Sergipe (23» Zona — Tobias Barreto). 
Contra acórdão do TRE que denegou a ordem 

de Habeas Corpus impetrada em favor de João Ba-
sílio de Oliveira, visando extinguir constrangimento 
imposto através da ação penal que lhe move o M i 
nistério Público Eleitoral da 23? Zona. 

Recorrente: João Basílio de Oliveira, candidato 
a Vice-Prefeito de Tobias Barreto, pela ARENA. 

Relator: Sr. Ministro C. E . de Barros Barreto. 
Negaram provimento. Decisão unânime. 
Protocolo n 9 657-73. 
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b) Habeas Corpus n* 62 — Classe I — Recurso 
— Sergipe (23? Zona — Tobias Barreto). 

Contra acórdão do TRE que denegou a ordem de 
Habeas Corpus impetrada a favor de Antônio Soares 
de Góis e José Ribeiro de Almeida Melo, visando 
extinguir constrangimento imposto através de ação 
penal que lhes move o Ministério Público da 23* 
Zona. 

Recorrentes: Antônio Soares de Góis e José R i 
beiro de Almeida Melo. 

ÍRelator: Sr. Ministro Márcio Ribeiro. 
Adiado o pedido do Sr. Ministro Moacir Ca

tunda, após os votos do Sr. Ministro-Relator, que 
negou provimento ao recurso, e seguido do Senhor 
Ministro Xavier de Albuquerque, que o dava reco
nhecendo a incompetência da Justiça Eleitoral. 

Protocolo o9 1.207-73. 
c) Mandado de Segurança n9 439 — Classe II — 

Jaraguari (Mato Grosso). 
'Contra ato do TRE que, ao declarar inelegível 

o Prefeito Anestor Ferreira Brandão, determinou a 
sua substituição pelo Presidente da Câmara — elei
ções de 15-11-72. Requer o impetrante lhe seja con
cedida liminar, a fim de assumir a Prefeitura de 
Jaraguari. 

Impetrante: Jonas Severo Vieira, Vice-Prefeito 
eleito, Município de Jaraguari. 

(Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Indeferiram o pedido. Decisão unânime. 
Protocolo n? 1.209-73. 
d) Processo ri> 4.589 — Classe X — Sergipe 

(Aracaju). 
'Comunica o Sr. Desembargador-Presidente do 

Tribunal de Justiça haver organizado listas tríplices 
com os nomes dos Drs. Adroaldo Campos Filho, 
Maria José Cruz e Freitas e Jolinda Maria de Car
valho, para preenchimento da vaga de juiz efetivo 
do TRE, categoria de advogado, que ocorrerá com 
o termino do 1' biênio do Dr. Adroaldo Campos 
Filho, bem como, para a vaga de seu suplente, os 
Drs. José Alencar, Wellington da Mota Paixão e 
Osmarino Vilanova de Carvalho. 

Relator: Sr. Ministro Xavier de Albuquerque. 
Determinaram o encaminhamento da lista ao 

Poder Executivo, para os fins de direito. Decisão 
unânime. 

Protocolo n? 3.874-72. 
e) Processo n? 4.678 — Classe X — Distrito Fe

deral (Brasilia). 
Destaque de Cr$ 30.000,00 para o Tribunal Su

perior Eleitoral. 
Relator: Sr. Ministro Xavier de Albuquerque. 
Concederam o destaque. Voto unânime. 
Protocolo D9 1.275-73. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro-

Presidente encerrou a sessão às dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo 
Senhor Ministro-Presidente e demais membros do 
Tribunal. 

Brasília, 22 de março de' 1973. — Barros Monteiro, 
Presidente. — Thompson Flores. — Xavier de Albu
querque. — Márcio Ribeiro. — Moacir Catunda. — 
Hélio Proença Doyle. — C. E. de Barros Barreto. 
— Professor Moreira Alves, Procurador -Geral Elei
toral. 

ATA DA 33.a SESSÃO, EM 3 DE MAIO 
DE 1973 

SESSÃO ORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 

Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-

Geral Eleitoral. Secretário Substituto, Sr. Alcides 
Joaquim de SanfAnna. 

Às dezoito horas foi aberta a sessão, achando-se 
presentes os Senhores Ministros Thompson Flores, 
Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Hélio Proença Doyle e C. E . de Barros Barreto. 

Foi lida e aprovada a Ata da 32» Sessão. 

Julgamentos 
a) Recurso n" 3.998 — Classe IV — Piauí (13» 

Zona — S. Raimundo Nonato). 
Da decisão do TRE que negou provimento a re

curso para confirmar decisão da Junta Apuradora 
da 13» Zona, que anulou, na urna da 65» Seção, 13 
votos, cujos eleitores não escreveram corretamente 
seus nomes na folha individual de votação — eleições 
de 15-11-72. 

Recorrentes: ARENA-2 de S. Raimundo Nonato 
e Gaspar Dias Ferreira, candidato a Prefeito. 

Recorrido: Newton de Castro Macedo, candidato 
a Prefeito de S. Raimundo Nonato, pela sublegenda 2 
da ARENA. 

Relator: Sr. Ministro Hélio Proença Doyle. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n? 73-73. 
b) Recurso n? 4.014 — Ciasse IV — Piauí (38* 

Zona — Conceição ão Canindé). 
Da decisão do TRE que dando provimento a re

curso reformou decisão do Dr. Juiz Eleitoral da 
38* Zona, para excluir 56 eleitores por não terem 
residência no Município de Conceição do Canindé. 

Recorrente: ARENA-1, por seu delegado. 
Recorrido: Narciso Brasileiro dos Passos, Dele

gado da ARENA-2 e candidato a Prefeito Municipal 
de Conceição de Canindé nas eleições de 15-11-72. 

Relator: Sr. Ministro C. E . de Barros Barreto. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n9 965-73. 
c) Recurso n p 4.038 — Classe IV — Agravo — 

São Paulo (57» Zona — Itararé). 
Do despacho do Sr. Desembargador-Presidente 

do TRE, denegatório de seguimento a recurso inter
posto contra acórdão, que não conheceu de apelo, 
contra despacho do Dr. Juiz Eleitoral da 57» Zona, 
que determinou o Arquivamento de representação, 
por tratar-se de matéria preclusa, visando a anula
ção da votação atribuída ao candidato Vergínio 
Holtz, eleito Prefeito de Itararé, pela ARENA-2, nas 
eleições de 15-11-72. 

Recorrente: Francisco Vicente da Silva, Dele
gado da ARENA-1. 

iRelator: Sr. Ministro C E. de Barros Barreto. 
Negaram provimento ao agravo. Decisão unâ

nime. 
Protocolo n ' 1.345-73. 
d) Recurso n? 4.054 — Classe IV — São Paulo 

(40» Zona — Catanãuva). 
Da decisão do TRE que negou provimento a re

curso interposto contra a diplomação do candidato 
Pedro Nechar, como Prefeito do Município de Ca-
tanduva, pela ARENA-1, às eleições de 15-11-72. 

Recorrente: Warley Agudo Romão, candidato a 
Prefeito pela sublegenda 2 da ARENA de Catan-
duva e referida sublegenda. 

Recorrido: Pedro Nechar, candidato eleito Pre
feito do Município de Catanduva, pela ARENA-1, 
às eleições de 15-11-72. 

Relator: Sr. Ministro Hélio Proença Doyle. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n» 1.706-73. 
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e) Recurso vP 4.007 — Classe IV — Goiás (46» 
Zona — Quirinópolis). 

Da decisão do TRE que deu provimento a re
curso, para reformando sentença do Dr. Juiz Elei
toral da 46» Zona, deferir a diplomação do candi
dato Nerivaldo Costa, como Prefeito eleito pela sub
legenda ARENA-1 do Município de Quirinópolis — 
eleições de 15 de novembro de 1972. 

Recorrente: MDB, Seção de Goiás. 
Recorrido: Nídio Martini de Barros, Delegado 

da ARENA. 
iRelator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
(Protocolo n? 568-73. 
Falou pelo recorrente o Dr. Célio Silva. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro-

Presidente encerrou a sessão às dezenove horas. E, 
para constar, eu, Alcides Joaquim de Santana, Se
cretário Substituto, lavrei a presente Ata, que vai 
assinada pelo Senhor Ministro-Presidente e demais 
membros do Tribunal. 

Brasília, 3 de maio de 1973. — Barros Monteiro, 
.Presidente. — Thompson Flores. — Antônio Neder-
— Márcio Ribeiro. — Moacir Catunda. — Hélio 
Proença Doyle. — C. E. de Barros Barreto. — Pro
fessor Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

ATA DA 34 a SESSÃO, EM 7 DE MAIO 
DE 1973 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 

Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. Secretário, Doutor Geraldo da Costa 
Manso. 

• As dezoito horas foi aberta a sessão, achando-se 
presentes os Senhores Ministros Thompson Flores, 
Antônio (Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Hélio Proença Doyle e C E. de Barros Barreto. 

Foi lida e aprovada a Ata da 33* Sessão. 

Julgamentos 
a) Consulta n 9 4.691 — Classe X — Minas Gerais 

(Belo Horizonte). 
O Sr. Desembargador-Presidente do TRE con

sulta se "pode ser requisitada para prestar serviçca 
na qualidade de Auxiliar de Cartório de determi
nada Zona Eleitoral a funcionária pública, esposa do 
M M . Juiz Eleitoral da mesma Zona". 

iRelator: Sr. Ministro C. E . de Barros Earreto. 
Responderam negativamente. Decisão unânime. 
Protocolo n? 2.685-73. 
b) Processo ri> 4.687 — Classe X — Rio Grande 

• do Sul (Porto Alegre). 
Submete o TRE à aprovação do TSE proposta 

de subdivisão das duas zonas da capital em mais 
de quatro zonas eleitorais, numeradas de 111» a 114». 

Relator: Sr. Ministro Antônio Neder. 
Aprovaram a subdivisão. Decisão unânime. 
Protocolo n? 2.405-73. 
c) Processo ri> 4.686 — Classe X — Amazonas 

(Manaus). 
Comunica o Sr. Desembargador-Presidente do 

Tribunal de Justiça a indicação dos Drs. Alberto 
Simonetti Cabral Filhou Almério Ferreira Botelho, 
João Chrysóstomo de Oliveira, Vicente de Mendonça 
•Júnior, Heleno Teixeira Montenegro e Alfredo Eulips 
Jackson Cabral, para preenchimento de duas vagas 
de juiz efetivo do TRE, categoria de advogado, ocor
ridas com o falecimento da Dra. Neuza Alves Fer
reira, na vigência de seu 1? biênio e término do 
1» biênio do Dr. Domingos Hamilton Botelho Mourão, 
bem- como, os nomes dos Drs. José Ribamar Costa, 

Antônio Lopes de Sousa, Arnaldo Santana Rosas, 
Aurélia do Couto Ramos, Luiz Felippe Cordeiro de 
Verçosa e Waldemar Baptista de Salles, para pro
vimento de duas vagas de juiz substituto, sendo 
uma verificada com o término do 1? biênio do Doutor 
Raimundo Gomes Nogueira e a outra, conforme in
formações do TRE, nunca foi preenchida. 

Relator: Sr. Ministro Antônio Neder. 
Encaminharam ao Poder Executivo as listas, 

exceto a última, a respeito da qual fica o julgamento 
convertido em diligência, nos termos do voto do 
Sr. Ministro-Relator. Decisão unânime. 

Protocolo n? 2.385-73. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro-

Presidente encerrou a sessão às dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que vai assinada .pelo 
Senhor Ministro-Presidente e demais membros do 
Tribunal. 

Brasília, 7 de maio de 1973. — Barros Monteiro, 
Presidente. — Thompson Flores. — Antônio Neder-
— ATórcio Ribeiro. — Moacir Catunda. — Hélio 
Proença Doyle. — C E. de Barros Barreto. — Pro
fessor Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

ATA DA 35.a SESSÃO, EM 8 DE MAIO 
DE 1973 

SESSÃO ORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 

Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. Secretário, Doutor Geraldo da Costa 
Manso. 

Às dezoito horas foi aberta a sessão, achando-se 
presentes os Senhores Ministros Thompson Flores, 
Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Hélio Proença Doyle e C. E . de Barros Barreto. 

Foi lida e aprovada a Ata da 34» Sessão. 

Julgamentos 
a) Recurso n? 3.671 — Classe IV — Ceará (For

taleza) . 
Da decisão do TRE que julgou improcedente for

mulação do Dr. Procurador Regional Eleitoral, visan
do convalescer e mandar prosseguir processo de 
ação penal eleitoral instaurado contra Marconi José 
figueiredo Alencar e José Humberto Alcântara Gon-
dim, que se encontrava interrompido por haver o 
Dr. Juiz Eleitoral da 70» Zona — Brejo Santo, pro
ferido sentença anulatória e ter se esgotado o prazo 
para interposição de recurso. 

Recorrente: Procurador Regional Eleitoral. 
Recorridos: TRE e Marconi José Figueiredo 

Alencar. 
Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n 9 2.963-72.. 
b) Recurso ti? 3.753 — Classe IV — Piauí (16» 

Zona — União). 
Da decisão do TRE que dando provimento a 

recurso, reformou sentença do Dr. Juiz Eleitoral da 
16* Zona, a fim de que os registros de nascimentos 
que instruem os pedidos de inscrição eleitoral, pro
duzam seus efeitos até que, .pelos meios previstos 
em lei, sejam os mesmos apreciados e julgados, como 
de direito. 

Recorrente: Diretório Municipal do MDB. 
Recorridos: Edmüson Machado Coelho e outros. 
Relator: Sr. Ministro Márcio Ribeiro. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n? 4.282-72. 
c) Mandado de Segurança n? 440 — Classe II — 

Recurso — Minas Gerais (50» Znoa — Cambuquira). 
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Contra acórdão do TRE que denegou a segu
rança impetrada para que sejam declarados nulos 
os atos posteriores à Convenção, para escolha de 
candidatos a vereador às eleições de 15-11-72, e em 
conseqüência, ordenada a realização de outra a que 
seja submetida a lista que incluia os nomes dos im
petrantes. 

Recorrentes: João Silva Filho e José Dias da 
Silva. 

Relator: Sr. Ministro Moacir Catunda. 
Negaram provimento ao recurso. Decisão unâ

nime. 
Protocolo n? 1.132-73. 
d) Processo n? 4.688 — Classe X — Rio Grande 

do Sul (Porto Alegre). 
Encaminha o Sr. Desembargador-Presidente do 

Tribunal de Justiça lista tríplice composta dos Dou
tores Félix Back, Marcelo Dihl Feijó e Paulo Moraes 
Dutra, para provimento de vaga de juiz substituto 
do TRE, da categoria de advogado, decorrente do 
término do 2? biênio de exercício do Dr. Carlos 
Guilherme Luce. 

Relator: Sr. Ministro Hélio Proença Doyle. 
Determinaram o encaminhamento da lista ao 

Poder Executivo. Decisão unânime. 
Protocolo n? 2.523-73. 
e) Recurso ri> 4.001 — Classe IV — Mato Grosso 

(36» Zona — Jardim). 
Da decisão do TRE que não conheceu de re

curso, por considerá-lo intempestivo, contra decisão 
do Presidente da Junta Apuradora — 36» Zona "que 
negou a recontagem de votos em todas as urnas 
do Município de Jardim". 

Recorrente: Oswaldo Coimbra Grubert, candidato 
a Prefeito Municipal de Jardim, pela ARENA-2. 

Recorrido: Eraldo da Silva. 
Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Conheceram do recurso e lhe deram provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Decisão 
unânime. 

Protocolo n? 286-73. 
/) Recurso n° 4.056 — Classe IV — Santa Ca

tarina (33» Zona — Tubarão, Município de Treze de 
Maio). 

Da decisão do TRE que negou provimento a re
curso, por estar preclusa a matéria, interposto contra 
a diplomação do candidato João Paseto, eleito Ve
reador à Câmara Municipal de Treze de Maio, nas 
eleições de 15-11-72. 

Recorrente: Ademar Juvenal dos Santos, membro 
e candidato a Vereador no Município de 13 de Maio 
pelo MDB. 

Recorrido: João Paseto, candidato eleito Ve
reador. 

Relator: Sr. Ministro Márcio Ribeiro. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n? 1.720-73. 
g) Recurso ri> 4.008 — Classe IV — Agravo — 

Piauí (38» Zona — Paulistana). 
Do despacho do Sr. Desembargador-Presidente 

do TRE que inadmitiu recurso interposto contra 
acórdão que deu provimento a apelo reformando 
assim sentença do Dr. Juiz Eleitoral da 38« Zona, 
para confirmar a diplomação do prefeito eleito pela 
sublegenda n? 2 da ARENA do Município de Paulis
tana, às eleições de 15-11-72. 

Recorrente: Raimundo Ferreira Damasceno e 
Caio Coelho Damasceno, Presidente do Diretório Mu
nicipal e Delegado Especial — ARENA. 

Recorrido: Deusdedit Albuquerque Cavalcanti, 
Prefeito eleito do Município de Paulistana. 

. Relator: Sr.. Ministro Moacir Catunda. 

Negaram provimento ao agravo. — Decisão unâ
nime. 

Protocolo n? 687-73. 
h) Recurso ri? 4.030 — Classe IV — Pernambuco 

(15» Zona — Cabo). 
Da decisão do TRE que não conheceu de recurso 

face à preclusão, contra decisão da Junta Apuradora 
da 27» Zona, que determinou a contagem dos votos 
da 11» Seção do Distrito de Pontes dos Carvalhos. 
— eleições de 15-11-72. 

•Recorrente: ARENA-1, Diretório Municipal de 
Cabo. 

Recorridos: ARENA-2 do Município de Cabo e 
José Faliciano de Barros Neto, Prefeito eleito. 

Relator: Sr. Ministro Hélio Proença Doyle. 
Conheceram do recurso e lhe deram provimento; 

nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. De-' 
cisão unânime. 

Protocolo n? 1.251-73. 
i) Recurso n? 4.051 — Classe IV — Agravo — 

Afaío Grosso (26» Zona — Amambaí). 
Do despacho do Sr. Desembargador-Presidente 

do TRE denegatório de seguimento a recurso extra
ordinário, interposto contra decisão, que negou pro
vimento a apelo para confirmar sentença do Doutor 
Juiz Eleitoral da 26» Zona, que absolveu Maria Apa
recida Maciel Muiler, Odir Vidal e Otaviano dos 
Santos, denunciados, a primeira como incursa nas 
sanções do art. 350 do Código Eleitoral, e os dois 
últimos como incursos nas penas do art. 354 do 
referido Código. 

Recorrente: A Justiça Pública, representada pelo 
Procurador Regional Eleitoral. 

Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Negaram provimento ao agravo. Decisão unâ

nime . 
Protocolo n? 1.654-73. 
j) Recurso nç 4.037 — Ciasse IV — São Paulo 

(233» Zona — Estrela D'Oeste, Município de Dolci-
nópolis). 

Da decisão do TRE que negou provimento a re
curso contra a diplomação de Sérgio Galante, eleito 
Vereador à Câmara Municipal de Dolcinópolis, pela 
ARENA-1, nos eleições de 15-11-72. 

Recorrente: ARENA-2 do Município de Dolcinó
polis, por seu Delegado Especial. 

Relator: Sr. Ministro Márcio Ribeiro. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n? 1.344-73. ' 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro-

Presidente encerrou a sessão às dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que vai .assinada pelo 
Senhor Ministro-Presidente e demais membros do 
Tribunal. , , L L J J 

Brasília, 8 de maio de 1973. — Barros Monteiro, 
Presidente. — Thompson Flores. — Antônio Neder-
— Márcio Ribeiro. — Moacir Catunda. — Hélio 
Proença Doyle. — C. E. de Barros Barreto. — Pro
fessor Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

ATA DA 36.a SESSÃO, EM 10 DE MAIO 
DE 1973 

SESSÃO ORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 

Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. Secretário, Doutor Geraldo da Costa 
Manso. 

As dezoito horas foi aberta a sessão, aohando-se 
presentes os Senhores Ministros Thompson Flores, 
Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Hélio Proença Doyle e C. E . de Barros Barreto. 

Foi lida e aprovada a Ata da 35* Sessão., 
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Julgamentos 
a) Recurso ri> 3.626 — Classe IV — Piauí (Te-

resina). 
Da decisão do TRE que apreciando reclamação 

sobre denúncia de fraude na apuração em 13 muni
cípios, denegou pedido de abertura das urnas, por 
contrariar o disposto no parágrafo único, do art. 181, 
do C E . e por improcedentes as alegações do recor
rente, determinando o arquivamento do processo — 
eleições de 15-11-70. 

(Recorrente: Ezequias Gonçalves Costa, candidato 
a Deputado Federal pela ARENA. 

Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Conheceram do recurso como reclamação e a 

julgaram procedente, nos termos do voto do Senhor 
Ministro-Relator, vencido o Sr. Ministro Barreto, que 
a julgava improcedente. Decisão unânime. 

Protocolo n? 2.393-71. 
b) Recurso rfi 4.025 — Classe IV — Piauí (37? 

Zona — Simplício Mendes). 
Contra decisão do TRE que acatou a prelimi

nar levantada pelo recorrido, de ilegitimidade da 
parte do recorrente para oficiar em processo-crime 
contra Joaquim Araújo Moura e outros, desde que 
passou a ingressar no mesmo o representante do 
Mirüstério Público. Alega o recorrente que o acórdão 
foi proferido contra expressa disposição de lei e que 
houve conflito de Jurisprudência. 

Recorrente: Antônio Mendes de Carvalho Neto, 
Delegado da ARENA-2 e Advogado do candidato a 
Prefeito da citada sublegenda. 

Recorrido: Ney Madeira de Moura Fé. 
Relator: Sr. Ministro Márcio Ribeiro. 
Não conheceram do recurso, unanimemente. 
Protocolo n? 1.130-73. 
c) Recurso n? 4.040 — Classe IV — São Paulo 

(104? Zona — Quatá). 
Da decisão do TRE que deu provimento a re

curso para cassar o diploma expedido em favor de 
Antônio Reis Carone Nucci, eleito Vereador pela 
ARENA do Município de Quatá e, em conseqüência, 
anular os votos por ele recebidos, nas eleições de 15 
de novembro de 1972. 

Recorrente: Antônio Reis Carone Nucci. 
Relator: Sr. Ministro Moacir Catunda. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n? 1.347-73. 
d) Recurso n? 4.070 — Ciasse IV — Piauí (21? 

Zona — Piracuruca). 
Contra acórdão do TRE que não conheceu do 

Recurso, por interposto a destempo, da decisão da 
Junta Apuradora da 21* Zona, que apurou a urna 
da 25? Seção — eleições de 15-11-72. Alega a re
corrente que a urna deveria ser nula conforme de
termina o art. 221, inciso III, letra b, do C E . 

Recorrente: Adelaide Vieira de Brito, candidato 
a Prefeito, sublegenda ARENA-2. 

Recorrido: Raimundo da Silva Ribeiro, Prefeito 
eleito (ARENA-1). 

Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo tí> 2.023-73. 
e) Processo nf 4.692 — Classe X — Piauí (Te-

resina). 
Comunica o Sr. Desembargador-Presidente do 

Tribunal de Justiça haver organizado lista tríplice 
composta dos Drs. Vitalino de. Alencar Bezerra, Luiz 
Gonzaga Soares Viana e José Lopes dos Santos, 
para ser escolhido e nomeado substituto do juiz efe

tivo, da categoria de advogado, Dr. Raimundo Alves 
Neto. 

'Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Converteram o julgamento em diligência, nos 

termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Decisão 
unânime. 

Protocolo n9 2.478-73. 
/) Processo n* 4.543 — Ciasse X — Paraíba (João 

Pessoa). 
Encaminha o TRE, para ser submetida à apre

ciação do TSE, sugestão no sentido de que fosse 
alterado o art. 104 e seus parágrafos, do Código 
Eleitoral. 

Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Encaminharam os autos ao Sr. Ministro Márcio 

Ribeiro. Decisão unânime. 
Protocolo n? 2.909-72. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Minsitro-

Presidente encerrou a sessão às dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo 
Senhor Ministro-Presidente e demais membros do 
Tribunal. 

Brasília, 10 de maio de 1973. — Barros Monteiro, 
Presidente. — Thompson Flores. — Antônio Neder. 
— Márcio Ribeiro. — Moacir Catunda. — Hélio 
Proença Doyle. — C. E. de Barros Barreto. — 
Professor Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

ATA DA 37.a SESSÃO, E M 11 DE MAIO 
DE 1973 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 

Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. Secretário, Doutor Geraldo da Costa 
Manso. 

As dezoito hoas foi aberta a sessão, achando-se 
presentes os Senhores Ministros Thompson Flores, 
Antônio Neder, Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle 
e C. E . de Barros Barreto. 

Deixou de comparecer, por motivo justificado, o 
Sr. Ministro Márcio Ribeiro. 

Foi lida e aprovada a Ata da 36? Sessão. 

Julgamentos 
a) Representação ri> 4.673 — Classe X — Distrito 

Federal (Brasília). 
Representação da Secretaria a respeito do cum

primento da Portaria n? 137, de 2-3-73 (D.O. de 
8-3-73), do Ministério das Comunicações, sobre can
celamento de franquias postais e telegráficas. 

Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Acolheram a representação, nos termos propostos 

pelo relator. 
Decisão unânime. 
b) Consulta ri> 4.668 — Classe X — Piauí (Te-

resina) . 
Consulta o Dr. Desembargador-Presidente do 

TRE face ao impedimento de dois juizes em tomar 
parte em julgamento de processo e de hão haver 
sido nomeado juizes substitutos, da categoria de 
jurista, qual a providência a ser tomada em decor
rência da falta de quorum. 

Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Responderam nos termos do voto do Sr. Relator. 

Decisão unânime. 
Protocolo ri> 1.190-73. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro 

Presidente encerrou a sessão às dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor 
Ministro-Presidente e demais membros do Tribunal, 
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Brasília, 11 de maio de 1973. — Barros Monteiro, 
Presidente. — Thompson Flores. — Antônio Neder. 
— Moacir Catunda. — Hélio Proença Doyle. — CE. 
de Barros Barreto. — Professor Moreira Alves, Pro
curador-Geral Eleitoral. 

ATA DA 38.a SESSÃO, E M 14 DE MAIO 
DE 1973 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 

Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. Secretário, Doutor Geraldo da Costa 
Manso. 

As dezoito horas foi aberta a sessão, achando-se 
presentes os Senhores Ministros Thompson Piores, 
Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, Hélio 
Proença Doyle e C. E. de Barros Barreto. 

Foi lida e aprovada a Ata da 37» Sessão. 

Julgamentos 
a) Processo n? 4.693 — Classe X — Espírito Santo 

(Vitória). 
Encaminha o Sr. Desembargador-Presidente do 

TRE do Espírito Santo, para aprovação do TSE, o 
Provimento n? 2-73, baixado pelo Sr. Desembargador-
Corregedor Regional Eleitoral, relativo à revisão do 
eletiorodo da 32» Zona — Vila Velha, daquela Cir-
cunscrição. 

Relator: Sr. Ministro Moacir Catunda. 
Aprovaram a revisão, nos termos propostos. De

cisão unânime. 
Protocolo n 9 2.709-73. 
b) Processo n? 4.694 — Classe X — Distrito Fe

deral (Brasília). 
Sugestão da ETAN do TSE no sentido de ser 

aprovado um roteiro, a ser observado por todos os 
Tribunais Eleitorais, nos trabalhos preliminares re
ferentes à implantação da Reforma Administrativa 
e Nova Classificação de Cargos. 

Relator: Sr. Ministro Hélio Proença Doyle. 
Aprovaram a sugestão e determinaram a remessa 

do roteiro a todos os Tribunais Regionais. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro-

Presidente encerrou a sessão as dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo 
Senhor Ministro-Presidente e demais membros do 
Tribunal. 

Brasília, 14 de maio de 1973. — Barros Monteiro, 
Presidente. — Thompson Flores. — Antônio Neder. 
— Márcio Ribeiro. — Moacir Catunda. — Hélio 
Proença Doyle. — C. E. de Barros Barreto. — Pro
fessor Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

ATA DA 39.a SESSÃO, E M 15 DE MAIO 
DE 1973 

SESSÃO ORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 

Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. Secretário, Doutor Geraldo da Costa 
Manso. 

As dezoito horas foi aberta a sessão, achando-se 
presentes os Senhores Ministros Thompson Flores, 
Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, Hélio 
Proença Doyle e C. E . de Barros Barreto. 

Foi lida e aprovada a Ata da 38» Sessão. 

Comunicação 
O Sr. Ministro-Presidente faz a seguinte comu

nicação: "Senhores Ministros, antes de iniciarmos 
os nossos trabalhos, quero assinalar, a presença nesta 
Casa, do eminente Desembargador Paulo Beck Ma
chado, DD. Presidente do Tribunal Regional Elei
toral do Rio Grande do Sul, que nos honra com a 
sua presença. Em nome do Egrégio Tribunal, trans

mito a S. Ex» os votos de boa estadia na nossa 
Capital e entre nós, bem como a sua Exma. esposa 
D. Elcy Machado". 

Julgamentos 
a) Recurso rc? 3.992 — Classe IV — Piauí (13» 

Zona — São Raimundo Nonato). 
Da decisão do TRE que negou provimento a re

curso para confirmar decisão da Junta Apuradora 
da 13» Zona, que anulou 14 cédulas, por estarem de
vidamente rubricadas, da 58» Seção de São Raimundo 
Nonato, contendo votos para o candidato a Prefeito 
pela ARENA-2 — eleições de 15-11-72. 

Recorrente: ARENA-2. 
Recorrido: Newton de Castro Macedo, candidato 

a Prefeito de São Raimundo Nonato, pela sublegen
da 1 da ARENA. 

Relator: Sr. Ministro Hélio Proença Doyle. 
Adiado a pedido do Sr. Ministro Antônio Neder, 

após os votos dos Srs. Ministros-Relator, Barros 
Barreto e Thompson Flores, que conheciam do re
curso e lhe davam provimento. 

Protocolo n9 8.660-72. 
W Recurso n? 4.078 — Classe IV — Agravo — 

Piauí (Piracuruca — 21» Zona). 
Do despacho do Sr. Desembargador-Presidente 

do TRE, que indeferiu seguimento a apelo contra a 
decisão que julgou prejudicado recurso da diploma
ção de Raimundo da Silva Ribeiro, Prefeito eleito 
de Piracuruca — eleições de 15-11-72 — Requer a 
recorrente sobrestamento da decisão do TRE até que 
sejam julgados os recursos existentes neste Tribunal. 

Recorrente: Adelaide Vieira de Brito candidata 
a Prefeito de Piracuruca pela sublegenda 2 da 
ARENA. 

Recorrido: Raimundo da Silva Ribeiro, Prefeito 
eleito do mesmo Município pela sublegenda 1 da 
ARENA. 

Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Negaram provimento, unanimemente. 
Protocolo n? 2.189-73. 
c) Recurso n? 4.044 — Classe IV — Mato Grosso 

(36» Zona — Jardim). 
Da decisão do TRE que não conheceu do re

curso, por se tratar de matéria preclusa, contra a 
diplomação de Eraldo da Silva para o cargo de 
Prefeito Municipal de Jardim, pela ARENA-1 — 
eleições de 15-11-72. 

Recorrente: Oswaldo Coimbra Grubert, candidato 
a-Prefeito Municipal de Jardim, pela ARENA-2. 

Relator: Sr. Ministro C. E. de Barros Barreto. 
Julgaram prejudicado o recurso. Decisão unâ

nime. 
Protocolo n? 1.546-73. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro-

Presidente encerrou a sessão as dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo 
Senhor Ministro-Presidente e demais membros do 
Tribunal. 

Brasília, 15 de maio de 1973. — Barros Monteiro, 
Presidente. — Thompson Flores. — Antônio Neder-
— Márcio Ribeiro. — Moacir Catunda. — Hélio 
Proença Doyle. — C. E. de Barros Barreto. — Pro
fessor Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

ATA BA 40.a SESSÃO, EM 17 DE MAIO 
DE 1973 

SESSÃO ORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Thompson Flores. 

Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-
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Geral Eleitoral. Secretário, Doutor Geraldo da Costa 
Manso. 

As dezoito horas foi aberta a sessão, achando-se 
presentes os Senhores Ministros Xavier de Albu
querque, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Ca
tunda, Hélio Proença Doyle e C. E . de Barros Bar
reto. 

Deixou de comparecer, por motivo justificado, o 
Sr. Ministro Barros Monteiro. 

Foi lida e aprovada a Ata da 39» Sessão. 

Julgamentos 
a) Recurso rí? 3.670 — Classe IV — Rio de Ja

neiro (Niterói). 
'Da decisão do TRE que julgou improcedente re

presentação formulada pelos recorrentes contra o 
1» suplente de Deputado Estadual pelo MDB, Senhor 
Antônio Carlos de Sá Rego, visando o cancelamento 
de sua filiação partidária, e conseqüente declaração 
da extinção de sua suplência, por ter deixado o par
tido para ingressar na ARENA. 

Recorrente: Diretório Regional do MDB e José 
Kézen, 2» suplente de Deputado Estadual. 

Recorridos: TRE, Diretório Regional da ARENA 
e o Deputado Estadual Antônio Carlos de Sá Rego. 

Relator: Sr. Ministro C. E. de Barros Barreto. 
Não conheceram, contra o voto do relator e do 

Ministro Hélio Doyle. Votou o Presidente. Designado 
para o acórdão o Ministro Xavier de Albuquerque. 

Protocolo n? 2.869-72. 
Falaram, pelos recorrentes, os Srs. Marcos Heusi 

Netto e Waldemar Zveiter e pela ARENA o Senador 
Clodomir Millet. 

o) Processo n? 4.683 — Classe X — Pernambuco 
(Recife). 

Comunica o Sr. Desembargador-Presidente do 
Tribunal de Justiça a indicação de listas tríplices 
constituídas dos Drs. Homero Freire Barbosa da 
Silva, Manoel Enildo Lins e João Monteiro de Melo 
Filho, para preenchimento da vaga de juiz efetivo 
do TRE, categoria de advogado, ocorrida com o tér
mino do 1? biênio do Dr. Homero Freire Barbosa da 
Silva e dos Drs. Francisco Britualdo Bezerra Caval
canti, Joaquim Correia de Carvalho Júnior e Arthur 
Cézar Ferreira Pereira, para a vaga do Dr. An
tônio de Paula Montenegro, verificada com o tér
mino de seu 2? biênio, como juiz substituto. 

Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Determinaram o encaminhamento da lista trí

plice referente à vaga de juiz efetivo e converteram 
o julgamento em diligência em relação à lista para 
a vaga de juiz substituto a fim de que seja substi
tuído o Dr. Sérgio Higino Dias dos Santos Filho. 
Decisão unânime. 

Protocolo n9 2.226-73. 
c) Consulta n* 4.676 — Classe X — Maranhão 

(São Luís). 
Consulta o Sr. Desembargador-Presidente do 

TRE em face de dúvidas quanto ao cumprimento de 
decisão proferida pelo STF, em mandado de - segu
rança, impetrado por funcionários requisitados: "a) 
Se os funcionários beneficiados pela decisão do Su
premo Tribunal Federal, ao serem nomeados, pela 
sua qualidade de funcionário que são, estão ou não 
sujeitos, a inspeção médica, nos termos do art. 22, 
inciso VT, do Estatuto dos Funcionários Públicos 
ICivis da União; b) Se funcionários beneficiados pela 
segurança que já se encontram aposentados por tempo 
de serviço, podem, agora, ser nomeados em face da 
decisão do Supremo Tribunal Federal; c) Com a 
existência de três serventes, além dos integrantes 
do Quadro Permanente, em cargo da mesma carrei
ra, mas existente anteriormente à Lei n? 4.049, se 
deve haver concurso para o seu preenchimento ou 
necessariamente será aproveitado um dos serventes 

considerados estáveis por força da decisão do Su
premo Tribunal Federal". 

Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Não conheceram da Consulta. Decisão unânime. 
Protocolo n? 1.967-73. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro-

PTesidente encerrou a sessão as dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor 
Ministro-Presidente e demais membros do Tribunal. 

Brasüia, 17 de maio de 1973. — Thompson Flores, 
Presidente. — Xavier de Albuquerque. — Antônio 
Neder. — Márcio Ribeiro. — Moacir Catunda. — 
Hélio Proença Doyle. — C. E. de Barros Barreto. 
— Professor Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

ATA DA 44.a SESSÃO, EM 29 DE MAIO 
DE 1973 

SESSÃO ORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 

Compareceu o Doutor Oscar Corrêa Pina, Procurador-
Geral Eleitoral, Substituto. Secretário, Doutor Ge
raldo da Costa Manso. 

Às dezoito horas foi aberta a sessão, achando-se 
presentes os Senhores Ministros Thompson Flores, 
Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, Hélio 
Proença Doyle e C. E . de Barros Barreto. 

Deixou de comparecer, por motivo justificado, 
o Professor Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

Foi lida e aprovada a Ata da 43» Sessão. 

Julgamentos 
a) Mandado de Segurança n9 441 — Classe II — 

Recurso — São Paulo (222» Zona — Diadema). 
Da decisão do TRE que denegou a segurança 

impetrada contra a diplomação do Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores eleitos em Diadema no pleito 
de 15-11-72. 

Recorrente: ARENA, Seção de Diadema (Advo
gados: Drs. Deici José Branco, Arnaldo Bertho Fer
reira e Belmiro Augusto Veiga). 

Relator: Sr. Ministro Antônio Neder. 
(Negaram provimento ao recurso. Decisão unâ

nime. 
Protocolo n« 2.225-73. 
b) Processo n1? 4.700 — Classe X — Minas Gerais 

(Belo Horizonte). 
Encaminha o Sr. Desembargador-Presidente do 

TRE, para aprovação do TSE, Provimento n? 1-73, 
do Sr. Corregedor Regional Eleitoral, referente à 
revisão do alistamento da 240» Zona — Santa Maria 
do Suaçui, daquela Circunscrição. 

Relator: Sr. Ministro Thompson Flores. 
Aprovaram a revisão, nos termos do voto do 

Sr. Ministro-Relator. Decisão unânime. 
Protocolo n? 2.938-73. 
c) Recurso n<> 3.994 — Classe IV — Piauí — 

(13? Zona — S. Raimundo Nonato). 
Da decisão do TRE que negou provimento a 

recurso para confirmar decisão da Junta Apuradora 
da 13» Zona, que anulou 2 cédulas, por não se acha
rem devidamente autenticadas, da 67» Seção de São 
Raimundo Nonato, contendo votos para o candidato 
a Prefeito pela ARENA-2 — eleições de 15-11-72. 

Recorrente: ARENA-2 (Advs. Drs. Antônio R i 
beiro Dias, João Borges Alcobaça e Ewerton Dias 
Ferreira). 

Recorrido: Newton de Castro Macedo, candidato 
a Prefeito de S. Raimundo Nonato, pela ARENA-1., 

Relator: Sr. Ministro C. E.. de Barros: Barreto,. 
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'Conheceram do recurso e lhe deram provimento, 
nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. 

Protocolo n ' 8.662-72. 
d) Recurso rt> 4.052 — Classe IV — Rio Grande 

do Norte (48* Zona — Pedro Avelino, Município de 
Afonso Bezerra). 

Da decisão do TRE que não conheceu de re
curso, por ilegitimidade da recorrente, contra decisão 
da Junta Eleitoral da 48? Zona, que lhe negou o 
direito de fiscalizar a apuração da votação referente 
ao candidato a Prefeito do Município de Afonso 
Bezerra, no pleito de 15-11-72 — Solicita a recor
rente seja anulada a referida votação. 

Recorrente: ARENA-2 do Município de Afonso 
Bezerra (Advs. Drs. Manoel Varela e Augusto Va
rela) . 

Recorrido: Wanderlinden Xavier de Souza, Pre
feito eleito de Afonso Bezerra — ARENA-1. 

Relator: Sr. Ministro Moacir Catunda. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n? 1.658-73. 
e) Recurso n? 3.988 — Classe IV — Mato Grosso 

(9? Zona — Três Lagoas, Município de Agua Clara). 
Da decisão do TRE que não conheceu de recurso, 

por tratar-se de matéria preclusa, contra decisão da 
Junta Apuradora da 99 Zona, que não acolheu a im-
pugnação da Urna 99, correspondente à 99? Seção 
de Agua Clara, por ser extemporânea — eleições de 
15 de novembro de 1972. 

Recorrente: ARENA-1 do Município de Agua 
Clara (Advs. Drs. Roberto Saad e Cyrio Falcão). 

Relator: Sr. Ministro C. E. de Barros Barreto. 
Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n? 8.455-72. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro-

Presidente encerrou a sessão às dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor 
Ministro-Presidente e demais membros do Tribunal. 

Brasília, 29 de maio de 1973. — Barros Monteiro, 
Presidente. — Thompson Flores. — Antônio Neder-
— Márcio Ribeiro. — Moacir Catunda.. — Hélio 
Proença Doyle. — Ç. E. de Barros Barreto. — Dou
tor Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, 
Substituto. 

ATA DA 45.a SESSÃO, EM 31 DE MAIO 
DE 1973 

SESSÃO ORDINÁRIA 
Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 

Compareceu o Professor Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. Secretário, Doutor Geraldo da Costa 
Manso. 

As dezoito horas foi aberta a sessão, achando-se 
presentes os Senhores Ministros Thompson Flores, 
Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Hélio Proença Doyle e C. E. de Barros Barreto. 

Foi lida e aprovada a Ata da 44? Sessão. 

Julgamentos 
a) Recurso n? 4.048 — Classe IV — São Paulo 

(54? Zona — Itapira). 
Da decisão do TRE que não conheceu do recurso 

interposto contra a diplomação de Aparecido Ampélio 
Riberti e José Guilherme da Rocha, Vice-Prefeito e 
"Vereador de Itapira — ARENA-2. Alega o recorrente 
que a decisão feriu o art. 67, § 3?, da Lei n? 5.682 
e Lei n? 5.697, de 27-8-71 — eleições de 15-11-72. 

Recorrente: Murilo Arruda, Delegado Especial da 
ARENA-1, Município de Itapira (Adv. Dr. Paulo 
Lauro). 

Relator: Sr. Ministro Hélio Proença Doyle... 

Não conheceram do recurso. Decisão unânime. 
Protocolo n ' 1.635-73. 
b) Recurso n» 3.993 — Classe IV — Piauí (13? 

Zona — S. Raimundo Nonato). 
Da decisão do TRE que negou provimento a re

curso para confirmar decisão da Junta Apuradora 
da 13? Zona, que anulou 2 cédulas por não se acha
rem devidamente autenticadas, da 70? Seção de São 
Raimundo Nonato, contendo votos para o candidato 
a Prefeito pela sublegenda 2 da ARENA — eleições 
de 15-11-72. 

Recorrente: ARENA-2 (Advs. Drs. Antônio R i 
beiro Dias, João Borges de Alcobaça, Ewerton Dias 
Ferreira e Edson Dias Ferreira). 

Recorrido: Newton de Castro Macedo, candidato 
a Prefeito de S. Raimundo Nonato, pela ARENA-1. 

Relator: Sr. Ministro Márcio Ribeiro. 
Conheceram do recurso e lhe deram provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Decisão 
unânime. 

Protocolo n» 8.661-72. 

Comunicação 
O Sr. Ministro-Presidente faz a seguinte comu

nicação: "Decidiu, hoje, o Egrégio Supremo Tribunal 
Federal que o recesso daquela Corte terá início a 20 
de junho, quarta-feira próxima. Se não houver obje
ção de qualquer dos Srs. Ministros também, este Tr i 
bunal realizará sua última sessão no mesmo dia". 

O Tribunal aprovou, unanimemente. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro-

Presidente encerrou a sessão às dezenove horas. E, 
para constar, eu, Geraldo da Costa Manso, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor 
Ministro-Presidente e demais membros do Tribunal. 

Brasília, 31 de maio de 1973. — Barros Monteiro, 
Presidente. — Thompson Flores. — Antônio Neder. 
— Márcio Ribeiro. — Moacir Catunda. — Hélio 
Proença Doyle. — C. E. de Barros Barreto. — Pro
fessor Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

J U R I S P R U D Ê N C I A 

ACÓRDÃO N.° 4.384 

Recurso n.° 3.247 — Classe IV — Minas Gerais 
(Belo Horizonte) 

Ainda quando o Tribunal Regional expedir 
ato que fixe a diversificação territorial, não 
se pode negar ao partido a possibilidade de 
optar por constituir-se unitariamente. Assim, 
pois, quando o Tribunal Regional despreza re
presentação de partido que pleiteia a realização 
de convenção única, ofende disposição expressa 
de lei, merecendo o recurso ser conhecido e 
provido. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por maioria de votos, vencidos os Ministros 
Djaci Falcão e Antônio Neder, conhecer do recurso, 
e no mérito, também por maioria de votos, vencidos 
os mesmos Ministros, dar provimento, em parte, aò 
apelo, na conformidade das notas toquigráficas em 
apenso, que ficam fazendo parte integrante da de
cisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasílio, 9 de agosto de 1969. — Presidiu ao 

julgamento o Senhor Ministro Eloy da Rocha. — 
Xavier de Albuquerque, Relator. 

Esteve presente ao julgamento o Dr. Oscar Corrêa 
Pina, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Publicado no D.J. de 18-5-73). 
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RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque (Re
lator) — Senhor Presidente, peço antecipadamente 
aos eminentes colegas que relevem as deficiências do 
relatório e do voto, dada a pressa de julgar este 
processo que, como é sabido, acaba de chegar ao 
Tribunal. 

O Movimento Democrático Brasileiro, Diretório 
Regional de Minas Gerais, endereçou representação 
ao Tribunal Regional Eleitoral, pleiteando a modi
ficação de sua Resolução n? 319-69, de 12-6-69, pela 
qual aquele Tribunal declarara dividido o Município 
de Belo Horizonte em seis unidades administrativas, 
das quais, cinco correspondiam a subdistritos, e uma 
ao distrito de Venda Nova. 

A representação teve origem no fato de que o 
.Partido não lograra, em todas esses seis unidades 
administrativas, o número mínimo de filiados neces
sário à constituição dos respectivos diretórios, a 
teor do art. 22, da Lei Orgânica, e do art. 13, pa
rágrafo único, da nossa Resolução n? 8.484. Só alcan
çou esse requisito em três daquelas seis unidades 
administrativas, e pretendeu, por isso, para não en
fraquecer a sua representatividade política no Mu
nicípio de Belo Horizonte, constituir um só diretório 
municipal e realizar uma só convenção municipal. 
Este assunto, aliás, fora objeto de consulta dirigido 
a este Tribunal pelo Presidente do Diretório Regio
nal, da qual V . Ex? não conheceu, estando àquela 
altura em recesso o Tribunal, com base em consi
derações por mim feitas à margem da consulta e 
segundo as quais seria melhor que o problema f i 
casse para ser apreciado em grau de recurso, se caso 
fosse, nos casos concretos que porventura ocorres
sem. 

O partido argumenta longamente contra a Reso
lução do Tribunal Regional Eleitoral, argüindo-lhe, 
em primeiro lugar, a ineonstitucionalidade. Sustenta 
que não está na competência do Tribunal Regional 
criar norma legal de caráter eleitoral, o que cabe, 
sem dúvida, à União, mas decididamente ao Con
gresso Nacional ou ao Poder Executivo, quando in
vestido de poder legiferante. Diz que tal norma, 
baixada pelo Tribunal Regional, exorbita os limites 
de sua competência constitucional e legal, como 
que criando municípios inexistentes no Estado de 
Minas Gerais, segundo a sua Constituição e a sua 
própria legislação. 

Sustenta, também, a equiparação de subdistritos 
a distritos, operada por aquela Resolução, é ilegítima 
porque, ainda no plano constitucional, transcende os 
lindes da organização municipal estabelecida no ar
tigo 15, da Constituição Federal, segundo a qual em 
distritos é que se dividem os municípios, ali não se 
cogitando de subdistritos. 

Argúi, também, no plano constitucional, agora 
na esfera estadual, que a Resolução é contrária a 
preceitos da Constituição do Estado, em cujo art. 4? 
se diz que o Estado se divide, administrativamente, 
em municípios, e estes em distritos, silenciando a 
norma sobre a figura, que o partido considera inad
missível, dos subdistritos. 

Cita, também, como vulnerados, os arts. 163, 
parágrafo único, e 173 da Constituição do Estado, 
que regulam a criação e organização dos municípios. 

Na longa fundamentação da representação, tam
bém examina o sentido da norma contida no § 1?, 
do art. 22, da Lei Orgânica dos Partidos, segunda 
a qual, em Estado ou Território não subdividido em 
municípios, no Distrito Federal, e em municípios 
com mais de um milhão de habitantes, coda unidade 
administrativa será equiparada a município,' para 
etfeito de organização partidária. 

Sustenta o partido que a norma visa a simples 
íaciiitação da filiação partidária e da penetração 
do partido em certos municípios que, por sua natu
reza, ou por sua dimensão, comportam o desdobra
mento da organização partidária. 

Advoga o caráter distrital dos Diretórios cons
tituídos nas chamadas unidades administrativas, 
imputando-lhes a natureza de órgão de ação, e não 
de ófgão de direção partidária, tal qual estão discri
minadas na Lei Orgânica dos Partidos, art. 22. 

Ao final, pede que o Tribunal Regional lhe per
mita realizar a convenção municipal única, referente 
a todo o município de Belo Horizonte, unitariamente 
considerado, e explica que se viu forçado a postular 
ao Tribunal porque o juiz eleitoral recusou-se a 
visar, a rubricar, a abrir o livro de Atas, destinado 
a essa convenção, já convocada para amanhã. Pede, 
portanto, que o Presidente do Tribunal supra a 
omissão, abrindo e rubricando, ele próprio, o Livro, 
e designando observador para acompanhar aquela 
convenção. 

Anexou cópias da consulta dirigida a este Tr i 
bunal Superior, do telegrama que lhe dirigiu, em 
resposta, V. Ex? e exemplares de periódicos locais 
com o edital de convocação da convenção municipal. 

No Tribunal Regional, o processo teve a mani
festação, também longamente desenvolvida, do D i 
retor da Divisão Eleitoral, na qual são refutados 
os argumentos do representante. 

Em sessão do dia 7, o Tribunal Regional, por 
maioria de votos, precisamente por três votos contra 
dois, porque havia dois Juizes ausentes, rejeitou a 
representação, adotando, em Unhas gerais, os fun
damentos do pronunciamento do Diretor da Divisão 
Eleitoral. 

Há dois votos vencidos, dos Juizes Drs. Spyer 
Prates e Raul Machado Horta, nos quais Ss. Ex?s. 
entendem que a resolução indigitada realmente não 
estava confortada pela legislação local, que não au
torizaria a divisão em seis unidades e portanto a 
consideração dos subdistritos, mas apenas a divisão 
em duas unidades, porque em Belo Horizonte, só há 
dois disritos: o da cidade, e o de Venda Nova. Da
riam provimento à representação, em parte, para o 
fim de retificar o desdobramento feito pela Reso
lução, o que significaria manter a divisão do Mu
nicípio de Belo Horizonte, mas reduzir o número 
de unidades, de seis para duas. 

O partido recorreu para este Tribunal, funda
mentando o seu recurso na letra a, do inciso 1, do 
art. 276, do Código Eleitoral, e desenvolvendo como 
razões de recorrer mais ou menos a mesma argu
mentação que já oferecera na representação. 

É o relatório, feito o qual desejaria ouvir o pa
recer oral do eminente Dr. Procurador-Geral. 

PARECER 
O Senhor Doutor Procurador-Geral Oscar Corrêa 

Pina — Senhor Presidente, Senhores Ministros. Vimos 
pelo relatório feito pelo eminente Ministro Xavier 
de Albuquerque que o recurso foi interposto sob a 
invocação de dispositivo legal que autoriza o recurso 
especial contra decisão proferida com ofensa a ex
pressa disposição de lei. Impugna-se, em verdade, 
a Resolução n? 319, de 2 de junho de 1969, do ilustre 
Tribunal Regional, que, de acordo com a Resolução 
n? 8.484, de 3 de junho, deste Egrégio Tribunal, di
vidiu o Município de Belo Horizonte em quatro 
subdistritos, para efeito de organização partidária, 
em cumprimento do Ato Complementar n? 54. 

Dispõe, finalmente, o art. 1? dessa Resolução 
que cada subdistrito de Belo Horizonte será equi
parado a município para efeito de organização par
tidária. Impugnada a resolução, manteve o Tribunal 
Regional, por três votos contra dois. Acentuaram os 
ilustres Juizes dissidentes que se penitenciavam do 
equívoco que teriam cometido, modificavam os votos 
proferidos anteriormente e acolhiam a representação 
do MDB para que se constituíssem apenas duas uni
dades no Município de Belo Horizonte, o distrito 
da sede e o da zona norte, porquanto não existiam 
subdistritos na organização administrativa do Estado. 

A divisão de municípios em unidades, para efeito 
de organização partidária, compete aos Tribunais Re
gionais, sem possibilidade de sua revisão pelo E . Tr i 
bunal Superior, a menos que se demonstre a infração 
eleitoral disposição de lei. 

Na hipótese, o Tribunal Regional fez a divisão 
do município em subdistritos, aplicando os disposi
tivos legais sobre a organização judiciária e admi
nistrativa do Estado. Em assim procedendo, o ilustre 
Tribunal Regional aplicou o Ato Complementar n? 54, 
de acordo com a Resolução do Tribunal Superior 
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Eleitoral n? 8.484, de 3 de junho de 1969. Não a 
contrariou, bem é de ver, muito menos em sua letra. 

Opina, pois, a Procuradoria-Geral, preliminar
mente, pelo não conhecimento do recurso, por inca-
bível. 

VOTOS 
O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque (Re

lator) — Senhor Presidente, conheço do recurso e 
peço vênia para que a fundamentação desse conhe
cimento seja colhida ao longo do meu voto, no qual 
aprecio o mérito. 

Desprezo a argüição de ineonstitucionalidade do 
ato impugnado, não só porque não se trata de ato 
legislativo praticado pelo Tribunal Regional Elei
toral, caso em que, na verdade, estaria viciado por 
falta de competência constitucional, como porque, 
prescindindo da legislação local, que não conheço, 
nem os autos propiciam seu conhecimento, não me 
pareceria ilegitima, em tese, a equiparação do sub-
distrito a município, para efeito de organização par
tidária. 

O Tribunal Regional Eleitoral, ao baixar a Re
solução, cuidou de definir, no caso de Belo Hori
zonte, quais sejam e que limites tenham as unidades 
administrativas, a fim de dar aplicação ao art. 22, 
I 1?, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. E essa 
manifestação do Regional é indispensável, porque 
o assunto não pode ser objeto de norma geral, de 
natureza legal, ou, ainda que não legislativa, expe
dida por este Tribunal Superior Eleitoral, uma vez 
que as peculiaridades locais podem diferir de mu
nicípio para município, e está isso expressamente 
previsto na Constituição Federal, no mesmissimo ar
tigo 15, que se aponta na representação e cuja parte 
final diz que a organização municipal poderá variar, 
tendo-se em vista os peculiaridades locais. 

Portanto, é imperioso que, para os municípios 
ou Estados de que trata o § 1?, art. 22, da Lei Or
gânica dos Partidos, o Tribunal Regional Eleitoral 
defina as unidades administrativas existentes, ser-
vindo-se para isso dos elementos da legislação local 
disponíveis. 

Dis6e que não recuso apoio, em tese, a essa de
finição, porque não conheço a legislação local, nem 
me posso situar na disputa que os autos denotam 
sobre ter ou não ter Belo Horizonte as seis unida
des, isto é, sobre ter as seis, ou apenas duas; se 
os subdistritos poderiam ser equiparados a distritos 
ou se apenas o distrito de Venda Nova poderia ser 
considerado unidade autônoma. Isso está vinculado, 
inteiramente, a uma legislação que não está nos 
autos, e que há de ter sido apreciada pelo Tribunal 
Regional. 

Demais disso, ainda no plano da legitimidade 
em tese da identificação dessas unidades, parece-me 
que na própria Constituição do Estado haveria, pelo 
menos, um exemplo de equiparação semelhante. Na 
verdade, o art. 4? daquela Constituição divide o 
Estado em municípios e estes em distritos. Na ver
dade, o art. 163, parágrafo único, dispõe que distrito 
é unidade do município. Contudo, os arts. 173 e 174 
referem-se a subdistritos, o que, portanto, desmente 
a inadmissibilidade da figura, sustentada pelo par
tido recorrente. Mais ainda: o art. 207 da Cons
tituição de Minas Gerais, a propósito de outro 
assunto, mas com pertinência por assemelhação, 
admite que os subdistritos urbanos sejam conside
rados distritos dos municípios com mais de cem mil 
habitantes, para efeito do disposto naquele Capítulo 
da Constituição, que regula a administração regional 
e local e a possibilidade de arregimentação de es
forços em prol de interesses comuns. 

Essa orientação, portanto, do Tribunal Regional 
Eleitoral, não me parece inconstitucional, razão por
que, a meu juízo, impTOcede essa argumentação. 

Quanto ao sentido do § 1?, do art. 22, da Lei 
Orgânica dos Partidos, não me parece que tenha 
razão o recorrente ao pretender atribuir-lhe alcan
ce de pura estruturação interna, de mera facilita-
ção da organização partidária, e muito menos me 
parece que os diretórios constituídos nas unidades 
administrativas tenham o caráter, que o recorrente 
lhes dá, de diretórios distritais e órgãos meramente 
de ação, e não de direção partidária. 

Desde que a unidade administrativa é equipa
rada a município, ela vale por município e o órgão 
que nela se constitui é órgão partidário municipal, 
de atribuições e hierarquia idênticas a de todos os 
órgãos municipais. Isso já foi declinado naquele 
pronunciamento, a que me referi, e que manifestei 
na consulta endereçada a este Tribunal. 

Peço permissão para reler o pronunciamento, 
que não foi Incluído no relatório: (lê). 

Sob esse aspecto, portanto, parece-me que não 
procede o argumento do partido, que no caso de Belo 
Horizonte, somente poderia constituir diretório nas 
duas unidades em que alcançou a filiação exigida. 
Não seria, portanto, por esse fundamento também, 
que eu acolheria o apelo. 

Todavia, o problema que aqui se põe, e que já 
anteriormente, naquele pronunciamento, me pare
cera relevante e grave, é o de se, estabelecida a di
visão de um município, dos de que trata a disposição 
em causa, em várias unidades administrativas identi
ficadas e delimitadas, esse fato impõe ao partido o 
dever de estruturar-se considerando a diversificação, 
ou se ainda lhe resta a opção de constituir diretório 
único no município. 

,Esta é que me parece ser a questão fundamental 
do recurso, como já me parecera ser o ponto nuclear 
da consulta. E, ao opinar pelo não conhecimento 
da consulta, até porque o órgão consulente não tinha 
qualidade para dirigir-se ao Tribunal Superior Elei
toral, como órgão regional, que é, de partido político, 
pareceu-me mais conveniente que se deixasse em 
aberto o exame da questão, porque ela provavel
mente nos viria, como está vindo, sob a forma de 
recurso. , 

iNeste -particular, entendo que a disposição legal 
em causa não é impositiva no confronto dos partidos 
políticos. Entendo legítimo e imperioso que o T r i 
bunal Regional Eleitoral fixe, quando for o caso de 
aplicação dessa norma, quais as unidades adminis
trativas em que se decompõem determinados muni
cípios ou Estados, e as delimite, a fim de propiciar 
a estruturação partidária diversificada, no Estado 
ou município. Mas não me parece que, operado o 
cumprimento pelo Tribunal Eleitoral desse dever de 
concretização da norma, para torná-la aplicável no 
município, daí resulte a imposição, aos partidos, de 
se haverem nessa direção. 

A meu juízo a norma permite aos partidos, ainda 
quando dividido o município, declaradamente divi
dido, por ato da Justiça Eleitoral, em várias uni
dades administrativas, organizarem-se, considerando 
o município do ponto dé vista unitário e constituí
rem um só diretório municipal, realizando para isso 
uma só convenção municipal; ou, às avessas, aten
dendo a essa atomização, modificarem seus órgãos 
partidários de nível municipal para tantos quantas 
unidades administrativas houverem sido reconhecidas. 

Essa, por ser a qustão fundamental, a meu juízo, 
do recurso, é que me propicia o seu conhecimento e, 
já neste ponto, apreciando-lhe o mérito, o seu pro
vimento. Não aceito que se negue ao partido a pos
sibilidade de optar por constituir-se unitariamente, 
ainda quando o Tribunal Regional expedir ato que 
fixe, que defina, a diversificação territorial do mu
nicípio. Entendo que tanto o partido pode constituir 
diretórios nessas unidades, quanto pode constituir um 
só diretório municipal, renunciando às vantagens que 
hão de estar nesse dispositivo e que consistem na 
sua aproximação com o eleitorado, na sua populari
zação, na sua disseminação em todo o território dos 
grandes municípios. 

Se não desse provimento ao recurso, simples
mente impediria que o partido se estruturasse no 
município de Belo Horizonte. Porque, entendendo 
que poderia constituir diretório único, o recorrente 
tomou as medidas condizentes com esse entendi
mento, logo a partir de quando verificou que não 
satisfizera, em todas as unidades administrativas, os 
requisitos legais mínimos. Obstar-lhe a constitui
ção de diretório único, é impedir-lhe a constituição, 
pura e simplesmente, no Município de Belo Hori
zonte. Solução que, além das razões de ordem ju
rídica, nas quais creio, e que já declinei, solução 
que seria, repito, a meu juízo, politicamente desas
trosa. 
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Com essas considerações, conheço do recurso e 
lhe dou provimento, com um esclarecimento. 

No memorial dirigido ao Tribunal, o partido faz 
uma ressalva, com a qual não posso concordar e 
que é a seguinte: (lê). 

Isto, aliás, só agora está me acudindo. É uma 
postulação extra-autos. Mas, quero deixar expresso 
que, se nossa decisão for favorável à realização da 
convenção municipal, o Tribunal adotará, certamente, 
todas as diligências para que seja incontinenti co
municada, pois não é por outro motivo que aqui 
estamos reunidos às duas da tarde de um sábado. 
Todavia, sem deixar nenhuma ressalva, nenhuma 
possibilidade de reclamação ao partido, no caso 
de não frutificarem essas medidas de tamanha di
ligência. 

Com esse esclarecimento, dou por concluído o 
meu voto. 

O 6 * 
O Senho- Ministro Djaci Falcão — Senhor Pre

sidente, Senliores Ministros, acabamos de ouvir o 
brilhante voto do eminente Ministro Xavier de A l 
buquerque. O Recurso baseia-se no art. 276, inciso I, 
alínea a, do Código Eleitoral, compreensivo das de
cisões dos Tribunais Regionais Eleitorais, quando 
proferidas contra expressa disposição de lei. Aqui, 
o problema do conhecimento vincula-se, a meu en
tender, ao próprio mérito do recurso. Peço vênia, 
ao eminente Ministro-Relator, para não conhecer da 
súplica. E o faço tomando em consideração, pri
meiramente, que incorre a ineonstitucionalidade ar-
güida, como ressaltou o relator. 

Por outro lado, a norma das instruções do Tri
bunal Regional Eleitoral de Minas Gerais constitui 
reprodução do parágrafo único, do art. 13, da Re
solução n? 8.484, do Tribunal Superior Eleitoral. 
É de se atentar para que o citado parágrafo esta
belece que nos municípios de mais de um milhão de 
habitantes, cada unidade administrativa será equi
parada a município, para efeito de organização par
tidária. Esta regra provém da Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos (art. 22, I 1?). 

A par disso, o Egrégio Tribunal Regional Elei
toral cingiu-se a emitir um juízo interpretativo ra
zoável, em respeito, primordialmente, ao parágrafo 
único, art. 13, das Instruções baixadas por esta Corte. 
Afora esses dois pontos que me parecem .capitais 
ao recurso, não vejo outro que mereça maior exa
me. Vale acrescentar que o Partido acolheu o cri
tério adotado pelo Tribunal local e, somente quando 
não conseguiu lograr êxito na arregimentação de 
filiados em todas as unidades administrativas, para 
efeito da constituição de diretórios, é que, tardia
mente, veio a formular a representação de que ora 
se cuida. 

Com estas suscintas considerações peço vênia ao 
eminente Ministro-Relator, para não conhecer do 
recurso. 

o * * 
O Senhor Ministro Armando Rolemberg — Se

nhor Presidente, acompanho o relator, e o faço por 
entender que a decisão do Tribunal Regional Elei
toral de Minas Gerais, na realidade, ofende o Ato 
Complementar n? 54 no qual se estabelece de forma 
expressa e seguidamente, que a base do regime elei
toral é o município. Se assim é, a organização de di
retório em cidades com mais de um milhão de habi
tantes, de acordo com a divisão administrativa das 
mesmas cidades, visa, tão-somente, dar maior .possi
bilidades de representação ao eleitorado respectivo, 
do que decorre que se o Partido não consegue fazê-lo 
em todas as divisões poderá optar pela organização 
de um único diretório. 

Conheço, por isso, do recurso e lhe dou provi
mento. 

o * * 
O Senhor Ministro Antônio Neder — Senhor Pre

sidente, meu entendimento sobre a controvérsia se 
harmoniza com o entendimento do eminente Minis
tro Djaci Falcão, porque, na verdade, a resolução 
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
sobre a divisão da Capital em 6 distritos não é con
trária à lei; harmoniza-se com o Ato Complementar 

e sobretudo se harmoniza com as Instruções que ex
pedimos para cumprimento das normas desse ato. 

O parágrafo único do art. 13, das nossas Ins
truções expressa que, em Estado ou Território não 
subdividido em municípios no Distrito Federal e em 
município de mais de um milhão de habitantes, 
cada unidade administrativa será equiparada a mu
nicípio para efeito de organização partidária. 

Agora, a competência para discriminar essas uni
dades administrativas é do Tribunal Regional Elei
toral que as discriminou por força de mandamento 
legal expedido pelo Tribunal Superior. A mim pa
rece evidente que o Tribunal Regional não descum-
priu a lei. Pelo contrário, cumpriu a lei na sua 
letra e no seu espírito, porque o Tribunal Regional 
ao incluir nessa norma os municípios de mais de 
um milhão de eleitores foi exatamente para facilitar 
aos partidos a organização dos diretórios munici
pais e diretórios nessas áreas de comunidades elei
torais abundantes organizassem seus diretórios em 
todas as áreas. \ 

Se pravelecer o entendimento despojado pelos 
eminentes Ministros-Relator e Armando Rolemberg, 
dar-se-á o seguinte: nas grandes comunidades como 
São Paulo, Guanabara, Belo Horizonte, Recife e 
outras cidades, terão tratamento legal, excepcional 
e privilegiado, porque o objetivo do legislador foi 
dar a essa unidade o mesmo tratamento que ele 
dá aos Estados membros. 

Assim como os Estados membros estão subdivi
didos em municípios, administrativamente e tam
bém para efeito eleitoral e como nem sempre essas 
grandes comunidades eleitorais estão divididos em 
municípios, então o que fez o legislador? Permitiu 
que, para efeito eleitoral sejam elas também sub
divididas em unidades administrativas que, na ver
dade, representam zona eleitoral e município. 

Então, o que vai acontecer em Belo Horizonte 
se prevalecer o respeitável entendimento manifestado 
pelo eminente Ministro-Relator? Vai acontecer uma 
aberração, porque um partido vai organizar a sua 
convenção com representantes dos diretórios das 
unidades locais e outro partido não vai fazer isso. 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — A 
vida dos partidos, considerados um e outro, não 
se comunicam. 

O Senhor Ministro Antônio Neder —,É verdade, 
mas também é certo que a organização administrativa 
precede à vida partidária, o partido é que se deve 
harmonizar com a organização de um partido. E 
se a organização administrativa é união, estado 
neutro, territórios, Distrito Federal, Municípios, e se 
o Ato Complementar fixou que os partidos devem 
organizar um Diretório Nacional correspondente à 
União, um Diretório Regional correspondente aos 
Estados, menos o Distrito Federal e Territórios e 
Diretórios Municipais, o que vai acontecer? Vai 
acontecer em Belo Horizonte uma situação anômala. 

O Senhor Minitsro Armando Rolemberg — V. Ex ? 

me permite. Ao contrário, vai acontecer em Belo 
Horizonte, o entendimento exato do Ato Comple
mentar. n ç 54 e o que nele determina. 

O Senhor Ministro Antônio Neder — Sim, mas 
o Ato Complementar faculta, se o MDB não deter
minar as unidades administrativas, a culpa não é 
dele. Ele organiza o diretório das três unidades, a 
ele teria mais três, mas nem essas três ele orga
nizou, porque se ele organizasse essas três unidades, 
então não teria esse problema, porque a lei é facul
tativa, concorda com a organização administrativa 
e se submete a ela e se organiza de acordo com ela, 
íou não. O que não é possível é que essa organiza
ção permaneça para um partido e não permaneça 
para o outro. Isto é que me parece invencível. Eu 
entendo que o Tribunal, a Justiça Eleitoral, deve 
facilitar os partidos, a organização dos seus dire
tórios, nesta fase de instalação e de instituição que 
estamos vivendo. Tudo isto está certo, seria o ideal, 
é o que nós todos desejamos. Mas o que não é pos
sível é que o Tribunal tenha dois pesos e duas me
didas. A Justiça Eleitoral tenha dois pesos e duas 
medidas. Para um. partido, se. exige que çle se sub.-
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meta as unidades administrativas fixadas pela Jus
tiça Eleitoral local e para outros não. 

O Senhor Ministro Armando Rolemberg — V. Ex» 
me permite. O que está acontecendo é o que se 
considerou que, na hipótese das capitais de mais 
de um milhão de habitantes, os partidos poderiam 
optar. E se organizarem tantos diretórios, quantos 
nas divisões administrativas, ou se o seu número de 
eleitores não fosse capaz de realmente representar 
todo o município, ou cada um dentro dum distrito, 
mas fosse para representar todo o município, resol
veria apenas um diretório municipal. 

O Senhor Ministro Antônio Neder — Senhor M i 
nistro Armando Rolemberg, eu só discordo é da 
afirmação de V. Ex» de que a lei permite a inter
pretação optativa. Ela não permite, nós temos que 
distinguir duas questões: primeira — a observação 
administrativa. O que a lei diz é o seguinte: Pri
meiro prevalece a organização de um prévio. Num 
único caso, a lei permite que essa organização admi
nistrativa seja fixada pelo Supremo Tribunal. No 
caso dos municípios, nas capitais não divididas em 
municípios, nas comunidades eleitorais de mais de 
um milhão de eleitores. Mas, uma vez que cabe a 
divisão administrativa, os partidos têm que se sub
meter a ela. Porque, o que é, qual a.legislação no 
caso, é que haja um Diretório Nacional de cada 
partido correspondente a cada município, ao Dis
trito Federal, aos Territórios e municipal, corres
pondente aos municípios. Mas digo eu, o que é 
que o Tribunal Superior Eleitoral fixou para ae 
comunidades eleitorais. A obrigação de se subdividir 
também numa outra unidade? Exatamente por isso, 
para facilitar os partidos, porque como foi dito aqui, 
na inscrição em que nós. . . 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — ,£ 
uma facilidade que vem impedir no caso concreto, 
pelo voto de V. Ex?, o funcionamento... 

O Senhor Ministro Antônio Neder — Não impe
de, é só o partido organizar-se com representantes 
dos diretórios das unidades, como outro partido o fez. 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — 
Apenas não alcançou o mínimo, que só seria conhe
cido depois da orientação tomada pelo Tribunal Re
gional. 

O Senhor Ministro Antônio Neder — Mas não 
satisfazia as condições legais. Então, esse tratamento 
dado agora, na última hora, é desigual. Os dois par
tidos não estão sendo tratados ae maneira igual. 
Um submete-se à lei, deixando-a organizar todos 
as unidades, depois faz a convenção municipal e 
diretório municipal, o outro não o faz. Acontece 
que um partido foi sacrificado, foi mais sacrifi
cado que o outro, no tocante à formalidade de orien
tação. Ofende o principio de isonomia, ofende todos 
os princípios legais. 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — 
V. Ex» me permitiria dizer que quando V. Ex» fun
damento seu ponto de vista e eu um outro, o faço 
com muito apreço. Gostaria de não ser compelido 
a refutar. 

Ò Senhor Ministro Antônio Neder — Mas tenho 
prazer em ouvir a refutação. Quem sabe se vai con
duzir-me a que mude meu ponto de vista? Não 
tenho nenhuma objeção, o aparte é agradável. Ape
nas queremos cumprir a lei, queremos fazer jus
tiça. Não podemos ofender à lei. 

Do modo que tenho este argumento. Há outro 
também. Se prevalecer este entendimento, então, 
amanhã, o Tribunal Superior ficará obrigado a ad
mitir que no Estado-Membro se organize Diretório 
Regional sem que haja diretório municipal. Onde 
há a mesma razão deve haver a mesma decisão. 

O Senhor Ministro Armando Rolemberg — Para 
organizar esse diretório regional é preciso número 
determinado. Para organizar diretório' municipal o 
que o Ato Complementar n? 54 diz é tão-somente 
quanto ao número de eleitores. E esse número mí
nimo o MDB apresentou. 

O Senhor Ministro Antônio Neder — Mas a Lei 
n» 474 em seu art. 22, § 1?, diz que nos grandes 
municípios devem ser considerados subdivididos em 
unidades eleitorais tantas quantas sejam as unida
des administrativas. Não podemos subtrair a lei à 
norma. Está lá no texto. 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — 
Tanto não há a tirar que, como relator das Ins
truções, dou à norma interpretação, diversa de V. Ex ? . 

O Senhor Ministro Antônio Neder — Agora Vossa 
Excelência entende que é uma faculdade do partido 
organizar-se ou não nas unidades administrativas 
dos grandes municípios. Quando votada a resolução 
o espírito que nos animou foi de declarar obrigató
rio esse... 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — Data 
venia, .não se cogitou disso. 

O Senhor Ministro Antônio Neder — Não se co
gitou por que estava implícito. V. Ex» se lembra 
do argumento central que nos conduziu a incluir 
no texto da mesma cs municípios de mais de um 
milhão de habitantes? V . Ex? se lembra que o M i 
nistro Armando Rolemberg aventou a hipótese de 
impedir a realização de convenções municipais num 
município de grande eleitorado, como São Paulo? 
Porque se prevalecer a norma tal qual estava na lei, 
as convenções teriam que se fazer com eleitorado 
de 200 mil e seria praticamente impossível, reunir 
numa .convenção municipal 200 mil eleitores. 

O Senhor Ministro Armando Rolemberg — É 
um argumento que não vale para aquela hipótese, 
exatamente porque, embora tratando-se de município 
de grande eleitorado, o partido inscreveu número bas
tante de eleitores, em relação ao número mínimo 
que poderia incluir. 

O Senhor Ministro Antônio Neder — Para isso 
o Tribunal deveria deixar, então, a norma redigida 
em caráter facultativo. Nos exceções e de maneira 
facultativa. 

Se o Tribunal redigiu a norma de maneira obri
gatória e imperativa é porque vale como impera
tivo. 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — 
V. Ex» me desculpe, mas tenho dupla responsabili
dade porque fui relator do feito e transportei a 
norma tal qual ela está na lei, e como Juiz, eviden
temente me ressalvo o poder inerente à minha função 
de interpretar a lei como a entendo. 

O Senhor Ministro Antônio Neder — Mas V . Ex? 
não pode negar que o Tribunal está numa -situação 
de certo modo delicada porque o Tribunal redigiu 
a norma e não pode interpretá-la com uma inteli
gência diferente daquela que o conduziu a redigi-la, 
a editá-la e está vinculada pelo entendimento quan
do a legislou. Se ele legislou assim, ele só pode dizer 
assim: eu quando legislei... 

O Senhor Ministro Armando Rolemberg — É 
exatamente dentro desta orfientação que proferi meu 
voto. 

O Senhor Ministro Antônio Neder — Peço des
culpas ao Tribunal por me ter alongado, porque fui 
muito além daquilo que pretendia dizer. Peço des
culpas e agradeço aos eminentes Colegas que me 
apartearam pois esses apartes tiveram para mim um 
merecimento de robustez pelo meu conhecimento. 

De sorte que estou de acordo com o minente M i 
nistro Djaci Falcão e entendo que a decisão do Tri 
bunal de Minas Gerais não é contrária à lei. Pelo 
contrário, entendo que ele cumpriu rigorosamente 
a lei. 

É o meu voto. 
o « * 

O Senhor Ministro Célio Silva — Senhor Presi
dente, Senhores Ministros, ouvi atentamente os 
doutos votos proferidos e, se bem os apreendi, num 
ponto não há divergência: a Resolução n? 319, do 
TRE de Minas Gerais, não contrariou o disposto no 
art. 22, parágrafo primeiro, da Lei n? 4.740, de 15 
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de julho de 1965, reproduzida no parágrafo único, do 
art. 13, da nossa Resolução n? 8.484, como também 
não violou qualquer outro mandamento legal. 

A divergência se faz presente na classificação 
da regra emanada do art. 22, parágrafo primeiro, 
da Lei n? 4.740, de 1965. Enquanto o eminente Se
nhor Ministro-Relator, acompanhado pelo eminente 
Senhor Ministro Armando Rolemberg, afirmam-na 
imperativa aos T T . R R . E E . e facultativa ,aos parti
dos políticos, os eminentes Senhores Ministros Djaci 
Falcão e Antônio Neder consideram-na sempre im
perativa. 

Tenho para mim, Senhor Presidente e Senhores 
Ministros, que o dispositivo legal em questão, em 
princípio, é imperativo e principalmente no que se 
refere aos partidos 'políticos, mesmo porque a equi
paração das unidades administrativas a município 
é tão-rsomente para efeito de organização partidá
ria. Data venia, não me parece que uma norma 
específica de organização partidária, inserida na Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos, possa .ser conside
rada de cumprimento facultativo, quando a facul-
tatividade não se encontre expressamente afirmada 
por lei. Entendo que, uma vez aplicada a norma do 
art. 22, parágrafo primeiro, da Lei n? 4.740, de 1965, 
a ela, imperativamente, subordinaT-se-ão os partidos 
políticos. 

No caso dos autos, porém, esse entendimento 
não me parece aplicável. É que a hipótese é regu
lada principalmente pelo Ato Complementar n? 54, 
de 20 de maio de 1969, e só no que não o contra
riarem é.que se observarão as normas da Lei n 9 4.740, 
de 1965. 

O Ato Complementar n? 54, indisputavelmente, 
é um diploma eminentemente transitório, que es
tabelece normas a serem observadas pelas conven
ções .a serem realizadas no corrente ano. Ao re
gular, por inteiro, as convenções a serem realizadas 
no corrente ano em todo o território nacional, o 
A.iC. n 9 54 não cuidou, em especial, das conven
ções municipais a serem realizadas nos municípios 
com mais de um milhão de habitantes. Não se veja 
aí, contudo, uma derrogação temporária do disposto 
no art. 22, parágrafo primeiro, da Lei n? 4.740, de 
1965. Nos municípios onde ele já fora aplicado, con
tinuou a atuar e de forma imperativa. Por isso 
mesmo é que a incluímos em nossa Resolução núme
ro 8.484, de 3 de junho de 1969. É o caso, por exem
plo, da Capital do Estado de São Paulo, onde, con
forme é do conhecimento deste Tribunal, as uni
dades administrativas que a compõe se encontram, 
de há muito, equiparadas a município, para efeito 
de organização partidária. Lá os partidos políticos 
não poderão constituir um diretório municipal com 
jurisdição em todas as unidades administrativas; 
.poderão, isso sim, constituir diretórios municipais 
com jurisdição apenas na respectiva unidade admi
nistrativa . 

O Ato Complementar n? 54, ao viger, encontrou, 
na Capital Paulista, já aplicado o art. 22, pará
grafo primeiro, da Lei n? .4.740, de 1965. E, como 
aquele dispositivo não lhe é contrário, também, de
verá ser observado nas convenções a se realizarem 
no corrente ano.-

Mas, no caso de Belo Horizonte a situação não 
é a mesma. 

Quando foi baixado o Ato Complementar n? 54, 
as unidades administrativas existentes no Município 
de Belo Horizonte ainda não haviam sido. equipara
das, para efeito de organização partidária, a muni
cípio. Assim, com fundamento no Ato Complemen
tar n? 54, aos partidos políticos assegurou-se o di
reito de constituir, na Capital Mineira, um dire
tório municipal com jurisdição em todas as unida
des administrativas porque ainda não equiparadas, 
para efeito de organização partidária, a município. 

Posteriormente à vigência do Ato Complementar 
n? 54, o TRE de Minas Gerais, pela Resolução núme
ro 319, equiparou as unidades administrativas de Belo 
Horizonte a município, para efeito de organização 
partidária. Era-lhes lícito fazê-lo. Sem razão o re
corrente quando procura tachar de ilegal aquela Re
solução. Alega o recorrente que a Constituição do 
Estado não consagra a existência de subdistrito e 
daí pretende concluir que a equiparação só poderia 

ocorrer tocantemente aos distritos. O fato da Cons
tituição não prever a subdivisão do distrito em sub
distrito não impede que a façam as leis de organi
zações administrativa e judiciária. Quero crer que 
o recorrido não criou os subdistritos, apenas os equi
parou a município, para efeito de organização par
tidária. Se os equiparou é porque pré-existam à Re
solução n? 319. A Lei n? 4.740, por sua vez, empregou 
a expressão genérica "unidades administrativas" e, 
por sem dúvida, na amplitude de tal expressão há 
de incluir-se o subdistrito. 

Ora, da Resolução n 9 319, do TRE de Minas 
Gerais, surgiu, aos partidos políticos, o direito de 
constituir diretório municipal com jurisdição apenas 
na respectiva unidade administrativa. Mas tal di
reito não excluiu o direito pré-existente, decorrente 
do Ato Complementar n? 54, de constituir um dire
tório municipal com jurisdição em todo o muni
cípio. Assim, sendo a Resolução n? 319 posterior 
ao Ato Complementar n? 54, entendo que o direito 
que dela decorre não é um direito-obrigação mas 
sim um direito-faculdade, no que diz respeito às 
convenções a serem realizadas no corrente ano. Desde 
que o Ato Complementar n? 54 não determinou ex
pressamente a realização de convenções municipais 
nas unidades administrativas .dos municípios com 
mais de um milhão de habitantes, não me parece 
que a aplicação do disposto no art. 22, parágrafo 
primeiro, da Lei n? 4.740, posteriormente à vigência 
do Ato Complementar n? 54 possa ser imposta às 
convenções municipais reguladas pelo mesmo Ato 
Complementar n 9 54. 

É apenas nesse ponto que reconheço razão ao 
recorrente. 

Entendo que a decisão recorrida, negando ao re
corrente o direito de constituir diretório municipal 
com jurisdição no Município de Belo Horizonte, con
trariou o Ato Complementar n« 54, de 20 de maio 
de 1969, que lhe assegurou tal direito. A Resolução 
n? 319 do TRE de Minas Gerais, para as conven
ções reguladas pelo Ato Complementar n<? 54, é me
ramente facultativa. Será obrigatória, porém, para 
as futuras convenções regidas exclusivamente pela 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

Por essas razões, Senhor Presidente, é que, data 
venia, dos votos em contrário, conheço do recurso 
e lhe dou provimento, em parte, para reconhecer 
ao recorrente o direito de, nas convenções reguladas 
pelo Ato Complementar n? 54, constituir um dire
tório municipal com jurisdição em todo o Município 
de Belo Horizonte, sem prejuízo da Resolução núme
ro 319, do TRE de Minas Gerais, à qual ficará o 
recorrente subordinado nas futuras convenções re
gidas apenas pela Lei n? 4.740, de 1965. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque (Re
lator) — Permita-me V. Ex», Senhor Presidente, 
uma vez que o recurso está provido, acho bom fazer-
se uma recomendação. Seria conveniente, ao trans
mitir a decisão, e se o Tribunal o aprovar, deter
minar que o Presidente do Egrégio Tribunal Regio
nal designe um dos Juizes Eleitorais da Capital, 
para fazer o que foi negado ao recorrente, isto é, 
abrir e rubricar o Livro de Atas indispensável à 
realização da convenção. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 3.247 — M G — Relator: Ministro 

Xavier de Albuquerque — Recorrente: Movimento 
Democrático Brasileiro — Recorrido: Tribunal Re
gional Eleitoral. 

Decisão: Rejeitada a preliminar de não conhe
cimento, suscitada pelo Dr. Procurador-Geral Elei
toral, em exercício, contra os votos dos Srs. M i 
nistros Djaci Falcão e Antônio Neder, deram pro
vimento, em parte, ao recurso, vencidos, no mérito, 
também, os Senhores Ministros Djaci Falcão e An
tônio Neder. 

Presidência do Senhor Ministro Eloy da Rocha. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros Djaci Falcão, 
Xavier de Albuquerque, Armando Rolemberg, An-
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tônio Neder, Célio Silva e o Dr. Oscar Corrêa Pina, 
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Sessão de 9-8-69). 

ACÓRDÃO N.° 4.416 
Recurso n.° 3.239 — Classe IV — Maranhão 

(Santa Inês) 

Tratando-se de fraude, que não é da vo
tação, e sim anterior à eleição e argüida em 
relação à filiação partidária, é de se dar pro
vimento a recurso, vez que o Tribunal a quo 
não mais podia examinar a matéria, em re
curso de diplomação, face à preclusão. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por maioria de votos, vencidos em parte os 
Srs. Ministros Antônio Neder, Relator, e Célio Silva, 
conhecer e dar provimento ao recurso, na conformi
dade das notas taquigráficas em apenso, que ficam 
fazendo parte integrante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 21 de outubro de 1969. — Pre

sidiu o julgamento o Sr. Ministro Eloy da Rocha. 
— Xavier de Albuquerque, Relator designado. 

Esteve presente ao julgamento o Dr. Oscar 
Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Publicado no D.J. de 18-5-73). 

RELATÓRIO 

O- Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
A 15-11-68 realizaram-se eleições municipais em 
Santa Inês, Maranhão. 

Essas eleições foram apuradas pela 1? Junta 
Apuradora -de São Luís, tal como ordenou o Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral desse Estado. 

Deu-se que José Muniz da Silva, candidato a 
Vereador à Câmara Municipal de Santa Inês, re
correu do ato pelo qual a 1» Junta Apuradora di
plomou os vereadores havidos por eleitos nessa 
eleição. 

Deu-se, outrossim, que o mesmo José Muniz da 
Silva recorreu especificamente do ato pelo qual a 
mesma Junta Apuradora diplomou o cidadão Evaristo 
de Jesus Pinheiro como Vereador à Câmara Muni
cipal de Santa Inês. 

No Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o 
primeiro tomou o n? 6-69, Classe H, e o segundo 
recebeu o n? 7-69, Classe H . 

Ambos esses recursos foram providos pelos fun
damentos então invocados nos pareceres do ilustre 
Dr. Procurador Regional Eleitoral. 

Para não demorar-me neste relatório, passo a 
ler o teor de cada um desses pareceres, visto que 
neles a matéria é exposta de maneira completa. 

'Dos acórdãos que julgaram esses dois recursos, 
recorrem para o Tribunal Superior Eleitoral o Doutor 
Clodomir Teixeira Milet, como Delegado da Aliança 
Renovadora Nacional, e o candidato a Vereador Eva
risto de Jesus Pinheiro. 

O recurso acha-se arrazoado e contra-arrazoa-
do (lê). 

A Procuradoria-Geral Eleitoral, na pessoa do 
ilustre Dr. Oscar Corrêa Pina, emitiu o seguinte 
parecer: 

"1. Entre os candidatos a vereador do 
Município de Santa Inês, nas eleições de 15 
de novembro de 1968, foi diplomado Evaristo 
de Jesus Pinheiro. 

2. A apuração das eleições municipais rea
lizadas no Estado do Maranhão, com autori
zação do Tribunal Superior Eleitoral, foi pro
cedida por Juntas integradas por três Juizes 
de direito, e, como informa o recorrente, ins
taladas nas sedes das Comarcas de São Luís, 
"Caxias e Carolina. 

3. A eleição de Santa Inês foi apurada 
pela 1» Junta de São Luís que, também, diplo
mou os candidatos eleitos. 

4. Contra a diplomação de Evaristo de 
Jesus Pinheiro foram interpostos dois recur
sos (em apenso). 

No primeiro, sob a alegação de que as 
sublegendas não haviam sido consideradas 
como partidos distintos, o então recorrente 
pedia ao Tribunal Regional Eleitoral que, re
feitos os cálculos, fosse ele diplomado como 
vereador, em substituição .ao então recorrido. 

No segundo, sob a alegação de que o então 
recorrido não era filiado à ARENA, pois sua 
assinatura fora colocada no livro próprio após 
o encerramento do prazo, de maneira fraudu
lenta, José Muniz de Souza requeria, também, 
a cassação do diploma de Evaristo de Jesus 
Pinheiro, e a sua diplomação como vereador. 

5. O Tribunal Regional Eleitoral deu pro
vimento aos dois recursos, cassando, assim, o 
diploma do então recorrido. 

6. Publicadas as decisões em 7 de março 
de 1969 (fls. 25), o Senador Clodomir Tei
xeira Milet, como Delegado da ARENA, e Eva
risto de Jesus Pinheiro representaram ao Tri 
bunal Regional Eleitoral, pedindo que recon
siderasse as decisões, ou, não o fazendo, que 
admitisse a representação como recurso para 
o Tribunal Superior Eleitoral. 

Alegaram, na representação: 
a) quando aos dois recursos de diplomação, 

que o recorrido não fora regularmente inti
mado, não havendo sido cumprido o disposto 
no art. 267 do Código Eleitoral; 

b) em relação ao Recurso n? 6, que a de
cisão do Tribunal Regional Eleitoral fora pro
ferida contra dispositivos expressos da Lei 
n 9 5.453, e das Instruções do Tribunal Supe
rior Eleitoral, uma vez que só é possível a ins
tituição de sublegenda para a eleição de pre
feito, sendo inatacável, portanto, a diplomação 
realizada pela Junta; 

c) no que diz respeito ao Recurso n? 7, 
que a matéria referente à filiação partidária do 
recorrido estava preclusa (Código Eleitoral, ar
tigos 223 e parágrafos e 259), e, não se tra
tando de matéria constitucional, .não mais po
deria ser invocada. 

7. O Tribunal Regional Eleitoral, pelo 
acórdão de fls. 23, resolveu "receber o pe
dido como recurso para o Tribunal Superior 
Eleitoral, desde que tempestivo, para, neste 
caso, remete-lo à Presidência, a fim de mandar 
processá-lo na forma regular". 

8. O Tribunal Regional Eleitoral deveria 
ter, simplesmente, Indeferido a representação 
de fls. 2, que era totalmente incabível. Se os 
interessados, em lugar de recorrer, preferiram 
representar ao Tribunal Regional Eleitoral, per
dendo, em conseqüência, o prazo para o re
curso, a culpa só poderia ser atribuída a eles 
mesmos. 

O Tribunal Regional Eleitoral, contudo, 
admitiu o pedido como recurso e mandou pro
cessá-lo. 

9. Os dois recursos, que na realidade de
veriam consttiuir apenas um, apreciados nesta 
instância, devem ser conhecidos e providos. 

10. Em relação à ordem de classificação 
e diplomação dos candidatos, porque o Tr i 
bunal Regional . Eleitoral, contra a letra ex
pressa da lei (arts. I 9 e 79, § 1?, da Lei núme
ro 5.453), considerou existente sublegenda para 
veTead)»r e reformou indleviidamente dteciâão 
certa da Junta Apuradora. 

11. Quanto ao segundo, porque, na diplo
mação, a matéria referente à assinatura de 
Evaristo de Jesus Pinheiro, no livro de filiação 
partidária, estava preclusa. 

Não se trata de examinar prova, nem de 
saber se a assinatura foi lançada no livro antes 
ou depois do termo de encerramento lavrado 
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pelo Juiz .Essa assinatura já constava do livro 
quando foi requerido o registro, como se veri
fica das certidões de fls. 13 e 15. Não inte
ressa, portanto, saber se o candidato derro
tado, e o Delegado da sublegenda n? 1 da 
ARENA, só verificaram que a assinatura teria 
sido colocada depois do termo de encerramento 
em data posterior. Não se tratando de ma
téria constitucional — como não se trata — só 
poderia ser alegada na ocasião do registro do 
candidato. 

12. Isso não quer dizer, evidentemente, 
que, se houve fraude na filiação partidária de 
Evaristo de Jesus Pinheiro, essa fraude não 
deva ser apurada e punida. 

A fotocópia de fls. 9 e a informação tele-
gráfica de fls. 15 (apenso n? 2), fazem crer 
que realmente teria sido praticada essa fraude. 
Deve ser apurada, e se ocorrer uma possível 
condenação de Evaristo de Jesus Pinheiro, a 
suspensão dos seus direitos políticos acarretará 
a perda do mandato. 

13. Para que a apuração de possível res
ponsabilidade penal possa ser acompanhada 
pela Corregedoria-Geral, sugerimos que os autos, 
quelquer que venha a ser a decisão do Tri
bunal Superior Eleitoral, sejam a ela remetidos 
antes de sua baixa, para as necessárias ano
tações. 

14. Por último, e embora entendamos que 
o recurso de diplomação poderia ter sido inter
posto por José Muniz da Silva e pelo delegado 
da sublegenda n? 1, o Tribunal Superior Elei
toral, em algumas decisões, não admitiu re
curso interposto por um candidato contra outro 
do mesmo partido. 

15. Pelos motivos expostos, opinamos pelo 
conhecimento e provimento do recurso". 

É o relatório. 
• * » 

(Usam da palavra os advogados Drs. Clodomir 
Milet e Laerte Vieira). 

VOTOS 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
Preliminarmente, conheço do recurso no que ele se 
refere à primeira decisão recorrida. 

E conheço porque, na verdade, a primeira decisão 
do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, 
ao decidir que não deveria ter sido diplomado como 
vereador o cidadão Evaristo de Jesus Pinheiro, apro
vou, implicitamente, o sistema de sublegendas para 
a eleição proporcional, quando é certo que, pela Lei 
n? 5.453, de 1968, o referido sistema foi instituído 
tão-somente para as eleições de Prefeito e Gover
nador. 

Aprovando tal sistema, contrariou o referido Tri 
bunal expressa disposição de lei, donde configurar-se 
a hipótese prevista no art. 276, I, "a", do Código 
Eleitoral. 

Julgando desde logo o mérito desta matéria, dou 
provimento ao recurso na parte que a ela se refere 
para que, restabelecida a decisão da Junta Apuradora, 
se faça nova prociamação e outra diplomação dos 
eleitos, mas de acordo com os resultados que forem 
obtidos dentro do sistema legal, isto é, o que insti
tuiu sublegenda tão-somente para a eleição de Pre
feito e para a de Governador, e não para a de Ve
readores. 

No que se refere, entretanto, à outra decisão, não 
conheço do recurso. 

É que essa outra matéria não se enquadra em 
qualquer das hipóteses previstas no art. 276 do Có
digo Eleitoral. 

Exauriu-se o julgamento do assunto na Instância 
Regional, e o Tribunal Superior Eleitoral não tem 
como reabrir o debate sobre o mesmo. 

O argumento invocado no recurso e aceito pela 
Egrégia Procuradoria, segundo o qual a matéria de
veria ter sido ventilada ao ensejo do registro da can
didatura de Evaristo a vereador, é argumento que 
não pode prevalecer, data venia, porque ao tempo 
do registro não se conhecia a fraude. 

Esta só se tornou conhecida súpervenientemente, 
como se depreende dos autos. 

Assim sendo, o recurso só poderia ter sido inter
posto depois de conhecida a matéria do seu objeto. 

Como se opor alguém a um fato desconhecido? 
Se os ora recorrentes demonstrassem nos autos 

que a inscrição feita mediante fraude já era conhe
cida ao tempo do registro da candidatura de Eva
risto, então, sim, poder-se-ia invocar a preclusão; 
desde, porém, que não demonstraram o detalhe, não 
se tem como admiti-lo provado. 

Para que se dê a preclusão, necessário é que o 
interessado no recurso tenha ciência do ato de que 
pode recorrer. 

Noutras palavras, embora repetindo: não há pre
clusão de direito a recurso sem que antes se forme 
esse direito; e não se forma esse direito sem que o 
interessado conheça o ato de que pode recorrer. 

É isto rudimentar, como se sabe. 
Assim, não se formando, como não ee formou, a 

preclusão, a parte recorrida podia recorrer na ins
tância regional, e nesse instância a matéria, que é 
de fato, foi decidida soberanamente. 

Resumo do meu voto: conheço do recurso na 
parte referente ao reconhecimento do sistema de 
sublegenda para as eleições de vereadors, por ser 
contrária a expressa disposição de lei a decisão; e, 
quanto ao mérito nessa parte, lhe dou provimento 
para se proceder a nova prociamação e diplomação 
sem se considerar o referido sistema; e quanto à 
outra matéria do recurso, isto é, à fraude na ins
crição de Evaristo, dela não conheço, por versar 
questão de fato, e não de direito, questão que, por 
sua natureza, se exauriu na instância regional. 

É o meu voto. f" 
* « « \ i 

O Senhor Ministro Djaci Falcão — Senhor Pre
sidente, para votar gostaria de insistir em um escla
recimento: a matéria atinente à sublegenda foi objeto 
de recurso interposto pelo Senador Clodomir Milet 
que tem legítimo interesse porque, se o recurso fosse 
tão só do Evaristo de Jesus Pinheiro, a consideração 
de que se sua eleição foi considerada fraudulenta 
pelo Tribunal Regional, envolvendo portanto matéria 
de fato e suscetível de reexame desta Corte, eu não 
conheceria do recurso. 

De sorte que estou de inteiro acordo com V. Ex», 
em face do esclarecimento que acabei de prestar. 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
Na realidade o recurso é um só, com duas assinatu
ras. Não há um recurso à parte, exatamente no que 
tange à sublegenda, em relação aos vereadores, que 
na realidade violou lei específica, pois não há sub
legenda em eleição proporcional. 

o « « 
O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — 

Senhor Presidente, também acompanho o eminente 
Senhor Ministro-Relator no conhecimento e no pro
vimento do Recurso. 

No que toca ao problema do critério da apura
ção, e da existência de sublegendas para Prefeito 
e Vice-Prefeito, que o acórdão recorrido entendeu 
como se fossem também para os cargos proporcio
nais, é evidente o equívoco, infringente da Lei e das 
nossas Instruções, do Egrégio Tribunal Regional Elei
toral. Estou de inteiro acordo com a conclusão a 
que chega o eminente Relator. 

No que toca à outra conclusão, contra a qual 
também se dirige o recurso especial, contra o acór
dão que acolheu o recurso de diplomação do Verea
dor Evaristo, por fraude na sua filiação partidária, 
peço vênia ao eminente Senhor Ministro-Relator 
para não acompanhar S. Ex». 

Essa matéria foi levada ao Tribunal Regional 
Eleitoral, como não podia deixar de ser, por via de 
recurso de diplomação, interposto após a prociamação 
dos resultados, pelo também candidato José Muniz 
da Silva. E esse recorrente diz, na sua petição de 
recurso, que aqui está as fls. 13 dos autos, que o 
recurso de diplomação se funda no art. 262, n? I, 
do Código Eleitoral. E desenvolve então a sua argu-
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mentação sobre a fraude que teria havido na filia
ção do seu concorrente. O Doutor Procurador Re-, 
gional aderiu à capitulação do recurso, a meu ver 
sem maior cuidado, e opinou pelo seu provimento, 
declarando inelegível o candidato por falta de filia
ção partidária, e declarando nulos os votos que lhe 
foram conferidos. 

Portanto, a partir, primeiro, de uma capitulação 
equívoca do recurso de diplomação com base em 
ínelegibilidades ou incompatibilidade, quando na ver
dade nem de uma coisa nem de outra se tratava, 
e a partir de uma errônea interpretação, a meu 
juízo, do Doutor Procurador Regional, o Tribunal 
não hesitou em acolher o recurso de diplomação e 
cassar o diploma, aprofundando o exame da prova 
de tal fraude. Não preciso entrar nesse exame por-, 
que, a meu ver, não cabia mais alegar essa fraude, 
que não é da votação, é fraude anterior à eleição, 
é fraude argüida em relação à filiação partidária. 
E, a meu juízo, à face do caráter taxativo dos casos 
do art. 262, não se tratando, como evidentemente 
não se trata, de matéria constitucional, não era 
mais possível, mediante recurso de diplomação, argüir 
aquela falta de filiação. Tanto mais que... 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
Senhor Ministro Xavier de Albuquerque, eu entendo 
que eles só tomaram conhecimento da fraude pos
teriormente. 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — 
Talvez nesse entendimento eu não acompanhe, tam
bém, o voto de V . Ex ?, porque, pelo exame rápido 
que estou fazendo dos autos, parece-me que não há 
realmente motivo... 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
V. Ex» permita um esclarecimento só para home
nageá-lo. i | 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — 
Muito obrigado. 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
Quando formei o meu convencimento, lembrei-me 
de V. Ex», que um dia, aqui, num julgamento, es
clareceu que se achava a julgar com os pés no chão; 
é o que estou fazendo, neste ensejo. Saiba, pois, 
V . Ex» que me impressionou, no caso, o detalhe se
guinte: as duas seções da ARENA estão desavindas, 
isto é, a ARENA n 9 1 está em oposição à ARENA 
n? 2. Então, com os pés no chão, verifico o seguinte: 
a ARENA n? 1 não teve conhecimento, em tempo, 
do que se passou na ARENA n? 2. De modo que 
não havia como o José Muniz da Silva verificar a 
inscrição fraudulenta do seu adversário dentro do 
partido deste. Com os pés no ohão, não tenho como 
esquecer este aspecto da questão. 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — As 
ponderações de V . Ex? aplicar-se-iam se um e outro 
não tivessem sido indicados por um só partido em 
uma só convenção. A convenção foi a mesma, o 
pedido de registro foi o mesmo, e o edital para 
ciência dos interessados e impugnações, se houvesse, 
incluía os dois nomes. 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
Eu admitiria esse argumento se não se tratasse de 
gente humilde, modesta, de gente rústica. No terreno 
da presunção, só posso presumir que não tiveram 
conhecimento. Tentando fazer justiça, formei juízo 
na consideração da mentalidade do homem do inte
rior, e não do homem esclarecido. 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — Não 
posso presumir que o interessado só tivesse ciência 
da ocorrência de fraude quando da prociamação dos 
resultados da apuração. A meu juízo, o Tribunal 
Regional não poderia ter conhecido dessa matéria 
porque a capitulação do recurso era equívoca. O 
recurso de diplomação tem cabimento restrito, só 
cabe naqueles quatro casos. 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
Isso é verdade, mas acontece que, na realidade, essa 
matéria só se tornou conhecida dos demais muito 
tempo depois. Note-se que a diplomação foi feita 
pela Junta Apuradora que funcionou em São Luis 

(Capital). Mas o livro de inscrição da ARENA es
tava na sede do partido em Santa Inês, a 300 km 
de distância. 

O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque — 
Mas é exatamente o oposto. Quando da diplomação, 
o interessado recorreu no prazo, mas quando do re
gistro dos candidatos, não impugnou. Enfim, as cir
cunstâncias não me autorizam a supor que o inte-' 
ressado, que é recorrido, si tivesse tido ciência da 
irregularidade porventura havida na filiação parti
dária, depois de proclamado o resultado da própria 
eleição. E porque assim entendo, acho que estava 
preclusa a matéria e, ademais, não cabia o recurso. 
Assim, meu voto é no sentido de conhecer do re
curso em seus dois aspectos e dar-lhe provimento 
para cassar ambas as decisões recorridas. 

PELA ORDEM (RETIFICAÇÃO DE VOTO) 

O Senhor Ministro Djaci Falcão — Senhor Pre
sidente, tenho em mãos o parecer do Dr. Procurador-
Geral e melhor esclarecido verifico que na verdade, 
a matéria atinente a filiação partidária do recor
rente estava preclusa, como acaba de votar nesse 
sentido o eminente Ministro Xavier de Albuquer
que. Por isso reconsidero o meu voto, para acom
panhar integralmente a conclusão a que chegou o 
Ministro Xavier de Albuquerque. 

VOTO 

O Senhor Ministro Milton Sebastião Barbosa — 
Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente 
Ministro Xavier de Albuquerque e assim o faço em 
relação a um dos recursos porque este foi o enten
dimento do Tribunal e também no Processo de núme
ro 2.038, do Piauí, este Tribunal, teve oportunidade 
de decidir matéria semelhante ou quase idêntica e 
concernente à sublegenda. Em relação ao recurso 
em que se alegou fraude, os argumentos do emi
nente Ministro Xavier de Albuquerque me conven
ceram, porque o registro foi deferido e os candi
datos foram inscritos. Processada a eleição, depois 
da apuração, foi levantada a possível fraude exis
tente num livro de inscrição de filiação partidária. 
Ora, Senhor Presidente, é estranho que anterior
mente, já conhecido o fato, só venha ser alegado 
após a diplomação, quando deveria ter sido na época 
do registro do candidato. 

Meu voto, é, pois, no sentido de acompanhar o 
do eminente Ministro Xavier de Albuquerque e na 
esteira do parecer da douta Procuradoria^Geral sejam 
determinadas as providências para apuração de fatos 
constantes dos autos. 

VOTO (PEDIDO DE VISTA) 

O Senhor Ministro Célio Silva — Senhor Pre
sidente, gostaria de que o Tribunal me deferisse 
vista dos autos porque, na Resolução n? 8.325, exa
tamente para o registro de candidato, o art. 7?, 
n? IV, diz: 

"Art. 7? 
IV — prova de filiação partidária, salvo 

para os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito". 
Pretendo examinar esse aspecto. Assim, Senhor 

Presidente, peço vista dos autos. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 3.239 — MA — Relator: Ministro 

Antônio Neder — Recorrentes: Clodomir Teixeira 
Milet, Delegado da ARENA e Evaristo de Jesus P i 
nheiro, candidato a Vereador pela Aliança Reno
vadora Nacional-2 — Recorridos: Tribunal Regional 
Eleitoral e José Muniz da Silva, Vereador pela 
ARENA-1. 

Decisão: Adiado o julgamento, em virtude de 
pedido de vista do Sr. Ministro Célio Silva, após 
os votos dos Srs. Ministros-Relator, Djaci Falcão, 
Xavier de Albuquerque e Milton Sebastião Barbosa. 
O Sr. Ministro-Relator conheceu e deu provimento 
ao recurso, na parte em que a decisão recorrida 
tomou em consideração o critério das sublegendas 
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em eleição de vereadores; e não conheceu, relativa
mente a inscrição partidária de Evaristo de Jesus 
Pinheiro. Os demais votos conheceram do recurso 
e lhe deram provimento. 

Presidência do Sr. Ministro Eloy da Rocha. Pre
sentes à sessão os Srs. Ministros Djaci Falcão, X a 
vier de Albuquerque, Milton Sebastião Barbosa, Ar
mando Rolemberg, Antônio Neder, Célio Silva e o 
Dr. Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, 
Substituto. 

(Sessão de 21-10-1969). 

VOTO (VISTA) 

O Senhor Ministro Célio Silva — Senhor Presi
dente, conforme está lembrado o Tribunal, da diplo
mação de Evaristo de Jesus Pinheiro, Vereador à 
Câmara Municipal de Santa Inês, Maranhão, foram 
interpostos dois recursos, pelo candidato a Verea
dor, José Muniz da Silva. No primeiro, alegando 
que a Junta Apuradora não considerara as sublegen
das da ARENA como partidos distintos, pedia fossem 
refeitos os cálculos relativos ao pleito apurado, a 
fim de conferir a cada sublegenda o número de 
vereadores na conformidade do quociente eleitoral. 
No segundo, pedia fossem considerados nulos os votos 
atribuídos a Evaristo de Jesus Pinheiro, em razão 
de fraude na sua inscrição partidária. 

O Regional Maranhense proveu os dois recur
sos. Apurou o quociente eleitoral e, segundo o mes
mo, atribuiu a cada sublegenda determinando núme
ro de vereadores. Considerou nulos os votos dados 
a Evaristo de Jesus Pinheiro, reconhecendo ter sido 
fraudulenta a sua filiação partidária. 

Inconformados, o Senador Clodomir Milet, como 
Delegado Regional da ARENA, e Evaristo de Jesus 
Pinheiro, formularam a petição de fls. 2-10, pe
dindo reconsideração das decisões e, assim não en
tendesse o Regional, fosse a mesma recebida como 
recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Pelo Acórdão de fls. 23, o Tribunal Regional 
resolveu receber o pedido como recurso e mandar 
fosse processado na forma regular. 

ÍNesta Instância, oficiou a douta Procuradoria-
Geral Eleitoral manifestando-se pelo conhecimento 
e provimento do' recurso no tocante às duas decisões 
proferidas pelo Tribunal a quo. 

Iniciado o julgamento na sessão de 21 do cor
rente, o eminente Senhor Ministro-Relator conheceu 
e deu provimento ao recurso, quanto à decisão que 
determinou a apuração do resultado da eleição de 
vereadores através da aplicação de quociente elei
toral, como se as sublegendas fossem partidos dis
tintos; e não conheceu do recurso, no que diz respeito 
a anulação dos votos dados ao candidato Evaristo 
de Jesus Pinheiro. 

Quanto à primeira parte, o eminente Relator 
foi unanimemente acompanhado pelos eminentes Mi 
nistros Djaci Falcão, Xavier de Albuquerque e Milton 
Sebastião Barbosa, os quais, porém, dele divergiram, 
quanto à segunda parte, eis que conheciam e davam 
provimento para cassar a decisão que declarara nulos 
os votos dados a Evaristo de Jesus Pinheiro, por 
entenderem que estaria precluso o reexame da filia
ção partidária. 

Senhor Presidente, com a devida vênia dos emi
nentes Ministros que discordaram do eminente Re
lator, acompannho integralmente as conclusões de 
S. Ex*. 

É induvidoso que o recorrente Evaristo de Jesus 
Pinheiro disputou o pleito, em Santa Inês, em razão 
de haver fraudado o livro de filiação partidária, nele 
inserindo, após o termo de encerramento, a sua assi
natura. É o que se vê da fotocópia de fls. 9, do 
segundo apenso, e o que foi devidamente comunicado 
pêlo M M . Juiz Eleitorai da 43* Zona, conforme tele
grama de fls. 15, do mesmo apenso. 

Se é verdade, como bem salientou o eminente 
Ministro Xavier de Albuquerque, que o art. 222, 
do Código Eleitoral só se aplica à votação viciada 
e não à inscrição partidária fraudulenta, também 
é verdade que a Lei n? 4.738, de 15 de julho de 
1965 (Lei das Inelegibilidades), considera inelegível 
o que tenha comprometido, por si ou por outrem, a 

lisura e a normalidade de eleição, através de ato 
de corrupção (art. I9, I, l). Corrupção não é só 
6uborno ou prevaricação, é também adulteração. E, 
não há dúvida de que o referido recorrente adulte
rou o livro de filiação partidária, segundo se vê 
do Acórdão que declarou nulos os votos por ele 
obtidos. 

Por essas razões, estão de pleno acordo com as 
conclusões do eminente Relator. Conheço e dou pro
vimento, em parte, ao recurso apenas para cassar a 
decisão recorrida que determinou a aplicação do 
critério de apuração contrário ao disposto nos ar
tigos 1? e 7?, § 1?, da Lei n? 5.453, de 14 de junho 
de 1968; não conheço do recurso, na parte que visa 
a reforma da decisão que declarou nulos os votos 
dados ao candidato Evaristo de Jesus Pinheiro. 

É o meu voto. 

VOTO (PEDIDO DE VISTA) 

O Senhor Ministro Armando Rolemberg Se
nhor Presidente, lamentavelmente, peço vista dos 
autos. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 3.239 — MA — Relator: Ministro 

Antônio Neder — Recorrentes: Clodomir Teixeira 
Milet, Delegado da ARENA e Evaristo de Jesus P i 
nheiro, candidato a Vereador pela ARJENA-2 — Re
corridos: TRE e José Muniz da Silva, Vereador pela 
ARENA-1. 

Decisão: Em prosseguimento ao julgamento, o 
Sr. Ministro Célio Silva acompanhou, em conclusão, 
o voto do Sr. Ministro-Relator. Pediu vista o Senhor 
Ministro Armando Rolemberg. 

Presidência do Sr. Ministro Eloy da Rocha. Pre
sentes à sessão os Srs. Ministros Djaci Falcão,- Xavier 
de Albuquerque, Milton Sebastião Barbosa, Armando 
Rolemberg, Antônio Neder, Célio Silva e o Doutor 
Oscar Corrêa Pina,, Prccurador-<Jeral Eleitoral, Subs
tituto. ,_j 

(Sessão de 23-10-1969). 

VOTO (VISTA) 

O Senhor Ministro Armando Rolemberg — 1. A 
decisão atacada foi proferida no julgamento de re
curso contra a expedição de diploma interposto sob 
o fundamento de que o Vereador Evaristo de Jesus 
Pinheiro seria inelegível por se ter inscrito com frau
de, após encerrado o prazo legal de inscrição par
tidária . 

2. Alegam os recorrentes que a decisão referida 
apreciou matéria preclusa e, assim, ofendeu texto do 
art. 259 do Código Eleitoral. 

3. Reza a disposição referida: 
"São preclusivos os prazos para interposi-

ção de recurso, salvo quando neste se discute 
matéria constitucional. 

Parágrafo único. O recurso em que se dis
cutir matéria constitucional não poderá ser 
interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa 
fase própria, só em outra que se apresentar 
poderá ser interposto". 

Do teor da regra legal invocada vê-se que a 
preclusão dos prazos de recurso somente não opera 
de imediato quando se discutir matéria constitucional, 
hipótese em que poderá ser interposto quando se 
apresentar outra fase do processo eleitoral. 

O que cabe indagar, preliminarmente, é se, no 
caso de que cuidam os autos, há argüição de ofensa 
a regra constitucional. 

A resposta negativa se impõe, pois o que se 
alega é inelegibilidade por falta de filiação partidária 
válida, exigência estranha à Constituição. 

Conclui-se, assim, que a regra do parágrafo único 
no art. 259 do Código Eleitoral, não tem aplicação 
à espécie, cuja disciplina há de ser, consequentemen
te, a geral, determinadora de preclusão absoluta. 

4. O eminente Relator, porém, considerou ine-
xistir preclusão, no caso, por entender que o Ve
reador José-Muniz da Silva, autor do recurso contra 
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expedição de diploma somente tivera conhecimento 
da nulidade da inscrição do recorrido na oportuni
dade de diplomação. Ao seu ver, teria aplicação ao 
caso o art. 223 do Código Eleitoral que admite a 
argüição de nulidade baseada em motivo superve
niente . 

5. Data venia de S. Ex», não me parece que 
tal disposição pudesse ser aplicada à hipótese dos 
autos. 

O livro de inscrição partidária foi encerrado em 
12 de outubro de 1968 e, em 14 do mesmo mês e ano 
foi certificado pela Secretaria-Geral do Diretório que 
Evaristo de Jesus Pinheiro se encontrava inscrito 
(fls. 16). Se houve fraude na inscrição, portanto, 
esta foi praticada entre doze e quatorze de outubro 
de 1968. Vários atos seguiram-se após a última data, 
tais como convenção, pedido de registro de candi
daturas, publicação de edital, deferimento de re
gistro, eleições, apuração de eleições e, assim, não 
há como aceitar-se que a nulidade ocorrida antes 
de todos eles pudesse ser tida como motivo super
veniente . 

6. Dir-se-á que o fato efetivamente não foi su
perveniente, mas que o foi o respectivo conhecimento. 
Em primeiro lugar o que a lei prevê como motivo 
para o recurso é o fato superveniente e não o co
nhecimento do mesmo em tais condições, para o 
que parte do pressuposto de qüe aos interessados 
cabe fiscalizar o processo de inscrição partidária, es
colha de candidaturas, registro, etc., correndo à sua 
conta os prejuízos advindos da desídia no fazê-lo. 

7. Mesmo que se entenda diferentemente, po
rém, e se considere que o conhecimento superve
niente autoriza a interposição de recurso fundado em 
nulidade, no caso presente não se poderia acolher 
a alegação, pois briga realmente com a realidade. 
Trata-se de eleições realizadas em município do in
terior, onde as pessoas e os fatos são conhecidos de 
todos, do que decorre ser inacreditável desconhecer 
o candidato José Muniz da Silva que, no seu partido, 
a ARENA, houvesse sido inscrito fora do prazo um 
concorrente, tanto mais quanto teve ocasião de ve
rificar o fato, quer ao encerrar-se o prazo de inscri
ção, quer por ocasião da Convenção, quer ao pro
ceder-se ao registro da candidatura. 

8. Tenho, assim, que ocorreu a preclusão de 
prazo para interposição de recurso com apoio na 
nulidade de inscrição de Evaristo de Jesus Pinheiro, 
do que decorre que, se conheceu do recurso contra 
a expedição de diploma, o Tribunal Regional Elei
toral ofendeu a regra do art. 259 do Código Elei
toral, sendo, assim, de conhecer-se do recurso e pro
vê-lo para reformar a decisão recorrida na parte em 
que julgou inelegível o mesmo Evaristo de Jesus 
Pinheiro. 

9. Também conhecido e provido deve ser o re
curso de relação ao critério adotado para procia
mação da eleição dos candidatos a vereador, pois, 
embora apresentados à convenção por sublegendas, 
concorrem todos pela legenda do partido, restando 
eleitos os que obtiveram maior número de votos pre
ferenciais. 

10. O meu voto, assim, é conhecendo do re
curso e provendo-o por inteiro para restaurar o 
mandato do candidato Evaristo de Jesus Pinheiro. 

Acolho, também, o parecer da Procuradoria-
Geral para que se determine ao Sr. Corregedor Re
gional Eleitoral que instaure o procedimento ade
quado à apuração da acusação de fraude na inscrição 
partidária, para punição dos responsáveis, se pro
cedente . 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 3.239 — MA — Relator: Ministro 

Antônio Neder — Recorrentes: Glodomir Teixeira 
Milet, Delegado da ARENA e Evaristo de Jesus P i 
nheiro, candidato a Vereador pela ARENA-2 — Re
corridos: TRE e José Muniz da Silva, Vereador pela 
ARENA-1. 

Decisão: Na conclusão do Julgamento, o Senhor 
Ministro Armando Rolemberg conheceu do recurso 
e lhe deu provimento. O Tribunal decidiu conhecer 
do recurso e lhe dar provimento, vencidos em parte, 
os Srs. Ministros Antônio Neder e Célio Silva que 

dele não conheceram, no ponto relativo à inscrição 
partidária de Evaristo de Jesus Pinheiro. Designado 
Relator o Sr. Ministro Xavier de Albuquerque'. 

Presidência do Sr. Ministro Eloy da Rocha. Pre
sentes à sessão os Srs. Ministros Djaci Falcão, Xavier 
de Albuquerque, Milton Sebastião Barbosa, Armando 
Rolemberg, Antônio Neder, Célio Silva e o Doutor 
Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, Suhs-
tituto. 

(Sessão de 28-10-1969). 

ACÓRDÃO N.° 4.799 
Recurso n.° 3 570 — Classe IV — Agravo — Bahia 

(Pau Brasil) 

Não cabe recurso especial de decisão pro
ferida com arrimo na prova dos autos e dirigido 
à obtenção do reexame da mesma prova. Cor
reto, assim, o despacho inãeferitório do recurso 
atacado no agravo. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, negar provimento 
ao agravo, na conformidade das notas t>aquigráficas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 18 de março de 1971. — Presidiu ao 

julgamento o Senhor Ministro Djaci Falcão: — Ar
mando Rolemberg, Relator. 

Esteve presente ao julgamento o Dr. Xavier de 
Albuquerque, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Armando Rolemberg (Rela
tor) — Quando da apuração das eleições do Mu
nicípio de Pau Brasil, no Estado da Bahia, ARENA 1, 
por seu Delegado, impugnou as 13», 14*, 15», 16» e 2» 
Seções, sob o fundamento de que teriam votado elei
tores inscritos fraudulentamente, com duplicidade de 
inscrição e em chapas fora de padronização oficial. 

Inacolhida a impugnação interpôs recurso que 
não foi provido pelo Egrégio Tribunal Regional Elei- .. 
toral à consideração de que a Junta Apuradora de
monstrara inexistir, em todos os casos, má-fé ou 
fraude. 

O impugnante inconformado interpôs então re
curso especial, e, como este não foi admitido pelo 
Sr. Desembargador-Presidente do Tribunal, agravou 
de instrumento. 

Nesta instância assim se manifestou a Procura-
doria-Geral Eleitoral: 

"Do acórdão de fls. 19 interpos-se o re
curso especial de fls. 22-26, nominalmente fun
dado no art. 276, I, letra a, do Código Elei
toral, mas descuidado de demonstrar a viola
ção de lei federal. Indeferiu-o o eminente Pre
sidente do Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia, com este despacho (fls. 27): 

' "A decisão recorrida girou em torno 
de fatos, matéria não alcançada pelo re
curso especial, definido em estreitos limi
tes na lei eleitoral ora vigorante. 

Assim, indefiro a petição de fls. 41. 
Intime-se". 

2. Não merece provido o agravo, que pre
tende afetar ao Colendo Tribunal Superior 
Eleitoral o reexame das provas que, segundo 
diz, estão nos autos" (fls. 3). 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Armando Rolemberg (Relator) 
— Leio ao Tribunal o inteiro teor da decisão que . 
ensejou a intexposição do recurso especial. É a se
guinte: 
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"Vistos, examinados e discutidos os presen
tes autos, n? 236, Classe " L " , em que a 
ARENA-1, Seção de Pau Brasil, por seu De
legado, recorre das decisões da 160» Junta Apu
radora, que rejeitou a impügnação feita às 13», 
14», 15», 16* e 2» Seções dò Município de Pau 
Brasil. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional 
Eleitoral, repelida a preliminar do não conhe
cimento do recurso, contra os votos dos Juizes 
José Ribeiro de ATaújo e José Cândido de Car
valho Pilho, no mérito, nega provimento aos 
recursos para manter as decisões recorridos, 
vencido, em parte, quanto à urna correspon
dente à 14* Seção, o Dr. José Ribeiro de Araújo. 

(Na verdade, como diz o Dr. Procurador Re
gional, a Junta Apuradora demonstrou em 
todos os casos que não existia má-fé ou fraude, 
pelo que rejeitou e, à vista da leitura das im-
pugnações da recorrente, se verifica que ne
nhum dos casos das argüidas nulidades é pre
visto legalmente para ser pronunciado". 

Vê-se, assim, que o Tribunal Regional Eleitoral 
ao decidir a matéria o fez tendo em-conta fatos 
constantes do processo o que afasta o recurso es
pecial como entendeu o Sr. Desembargador-Presi
dente no despacho recorrido, assim formulado: 

"A decisão recorrida girou em torno de 
•fatos, matéria não alcançada pelo recurso es
pecial, definido com estritos limites na lei elei
toral ora vigorante. 

Assim, indefiro a petição de fls. 41. Nego 
provimento ao agravo". 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 3.570 — BA — Relator: Ministro 

Armando Rolemberg — Recorrente: Durval José de 
Santana, candidato a Prefeito de Pau Brasil, pela 
ARENA-1 — Recorridos: TRE e ARENA — sublegen
da 2, Seção de Pau Brasil. 

Decisão: Negou-se provimento, por decisão unâ
nime. 

Presidência do Senhor Ministro Djaci Falcão. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros Barros Monteiro, 
Amaral Santos, Armando Rolemberg, Antônio Neder, 
Célio Silva, Hélio Proença Doyle e o Dr. Xavier 
de Albuquerque, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Sessão de 18-3-1971). 
ACÓRDÃO N.° 5.017 

Mandado de Segurança n.° 418 — Classe II 
— Distrito Federal (Brasília) 

JVód cabe mandado de segurança contra 
ato judicial passível de recurso ou correição 
(Súmula ri> 267 do STF). 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, indeferir o man
dado de segurança, na conformidade das notas ta-
quigráficas em apenso, que ficam fazendo parte inte
grante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 19 de setembro de 1972. — Presidiu o 

julgamento o Sr. Ministro Djaci Falcão. — Márcio 
Ribeiro, Relator. — J. C. Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 18-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
Mandado de Segurança requerido pelo Diretório Mu
nicipal da ARENA e pelo Presidente da- Convenção 
Municipal de Palmeira das Missões (eleitos em de
corrência do registro da chapa n 9 1) com a. finali
dade de anular Acórdão do E. Tribunal Regional 

Eleitoral, restabelecendo decisão do Juiz, que pres
tigiou a da Presidência da Convenção Municipal da 
ARENA, consistente em proclamar vencedora aquela 
chapa, considerando nula a outra chapa registrada 
— chapa n? 2 — por ter se tornado incompleta 
devido à renúncia de 7 de seus membros. 

Os impetrantes sustentam que: 
"É, com efeito, claro, simples e imediato 

o entendimento quanto à inadmissibilidade de 
recurso ordinário, para os tribunais regionais, 
nas hipóteses previstas no art. 51, I, da Lei 
n? 5.682-71. Para o Tribunal Regional cabe, 
tão-somente, recurso da decisão sobre impüg
nação de candidato ao Diretório Regional ou 
a delegado à Convenção Nacional". 

Invocam a propósito recente decisão deste Tri
bunal, o Recurso Especial n? 3.659, oriundo de Per
nambuco. 

Pediram a suspensão liminar do Acórdão e ur
gência na decisão final, devido à proximidade da 
Convenção Municipal, para a escolha de candidatos 
a Prefeito e Vereador do Município, a ser realizada 
a 27 do corrente. 

A liminar foi denegada pelos motivos do des
pacho de fls. 42: 

"No caso dos autos não houve recurso 
contra o registro de chapas, nem a decisão 
do E. Tribunal Regional Eleitoral, ora atacada, 
foi sobre esse assunto. 

As chapas já estavam registradas, sem que 
do registro houvesse sido interposto recurso, e 
a de n? 2 somente foi impugnada ha própria 
convenção, sob o argumento de que ficara in
completa em conseqüência da renúncia de 
alguns de seus membros. 

Sob os fundamentos que constam da cer
tidão de fls., o Juiz Eleitoral considerou como 
única existente e vencedora a chapa n? 1. Essa 
decisão é que teria sido reformada pelo E. Tri
bunal Regional, para que prevalecesse a vota
ção dos convencionais (261 votos para a chapa 
n ' 1 e 121 para a chapa n? 2). 

De acordo com a mais recente jurispru
dência do Tribunal Superior Eleitoral deve ser 
observado: 

a) decisão do órgão competente da Justiça 
Eleitoral, nos casos do art. 51 da Lei n? 5.682, 
tem caráter administrativo e dela não cabe 
recurso (Acórdão n? 5.000, Recurso n 9 3.659 
— PE); 

b) a convenção realizada para a eleição 
de diretórios municipais vai produzir efeitos no 
Tribunal Regional Eleitoral, com o registro do 
diretório eleito, e se a lei não atribui compe
tência aos Juizes Eleitorais para decidir da 
validade de tais convenções, a conclusão que 
daí deve ser tirada é a de que aos Tribunais 
Regionais Eleitorais é que compete, na hipó
tese, examinar a regularidade da convenção 
(Parecer n? 618-72-OCP, da Procuradoria-
Geral); 

c) ao ser requerido o registro de Diretório 
o Tribunal competente fará publicar edital para 
ciência dos interessados, podendo qualquer 
convencional impugnar o registro, e, tal im
pügnação, poderá versar sobre o registro de 
chapas ou sobre a realização da convenção 
(Acórdão n? 5.000 cit .); 

d) a renúncia de alguns candidatos não 
invalida o registro de uma chapa, pois " . . . a 
lei ao dispor que certo grupo de eleitores re
gistrará chapa completa conferiu a tal parcela 
de filiados uma faculdade máxima, sem afastar 
a possibilidade de sua utilização em menor 
extensão, de acordo com as possibilidades e 
conveniências do mesmo grupo" (voto do M i 
nistro Armando Rolemberg, no M . S . n" 413, 
de Minas Gerais (Porteirinha), julgado em 
sessão de 22-6-72). 

A jurisprudência do TSE, sobre a matéria, 
vem sendo formulada à medida que surgem 
os recursos, e como as convenções de janeiro 
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último foram as primeiras realizadas sob a 
vigência da Lei n? 5.682, ainda não se di
fundiu . 

A concessão da liminar requerida impor
taria na alteração do resultado da convenção, 
num caso que não é exatamente igual ao de 
Pernambuco, pois, como salientado de início, 
a decisão do Juiz Eleitoral não versou sobre o 
registro de chapa, mas sim, sobre as conse
qüências de renúncias em chapa já registrada. 

Diante do exposto, indefiro a liminar, de
terminando que se solicitem informações ao 
E. Tribunal Regional Eleitoral, inclusive sobre 
se foi interposto recurso contra a decisão que 
deu origem à segurança e se foi requerido o 
registro do Diretório Municipal. 

'Comunique-se o inteiro teor deste despa
cho ao E . Tribunal Regional Eleitoral, pelo 
telex, e remeta-se a 2» via pelo meio mais 
rápido". 

Pedidas informações, prestou-as a Presidência do 
E. Tribunal impetrado (fls. 49-51), lê. 

Destaco nessas informações sua parte final: 
"Informo, finalmente, que nenhum recurso 

foi interposto contra a decisão que deu origem 
à segurança impetrada, bem como que, dando 
cumprimento à dita decisão, o Diretório Re
gional da Aliança Renovadora Nacional, em 
data de 2 de agosto corrente, solicitou o re
gistro do diretório municipal e dos delegados 
em Palmeira das Missões, com os respectivos 
suplentes, e anotação da Comissão Executiva 
e seus suplentes, em consonância com a refe
rida decisão, havendo este Tribunal deferido o 
pedido, consoante acórdão e respectivas notas 
taquigráficas anexas, em sessão de 8 do cor
rente mês (doe. n ' 2)". 

A Procuradoria Geral Eleitoral, no parecer de 
fls. 78-80, opina pela denegação da segurança. 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
É do seguinte teor o parecer da douta Procuradoria-
Geral Eleitoral: 

"Em nosso entender, é de denegar-se a se
gurança. Visa o presente mandado de segu
rança a restabelecer a decisão do Dr. Juiz 
Eleitoral, reformada pelo Egrégio Tribunal Re
gional do Estado do Rio Grande do Sul, sob 
a alegação de que a sentença daquele era irre-
corrível, já que a hipótese se enquadrava no 
art. 51, I, da Lei n? 5.682-71, e, segundo orien
tação firmada nesse Colendo Tribunal Supe
rior Eleitoral, a sentença, nesses casos, tem 
caráter administrativo. Ora, como salientou 
o Exmo. Sr. Relator, à fls.' 42, no caso sub 
iudice, nenhuma das hipóteses previstas no in
ciso I do referido art. 51 se verifica, uma vez 
que "As chapas já estavam registradas, sem 
que do registro houvesse sido interposto re
curso, e a de n ' 2 somente foi impugnada na 
própria convenção, sob o argumento de que 
ficara incompleta em conseqüência da renúncia 
de alguns de seus membros". Assim sendo, 
dúvida não há de que a sentença do Dr. Juiz 
Eleitoral — reformada pelo Egrégio Tribunal 
Regional do Estado do Rio Grande do Sul — 
era ato inequivocamente jurisdicional (e, não, 
administrativo, como seria, se ocorrida uma 
das hipóteses do inciso I, do art. 51, da Lei 
n? 5.682-71), do qual cabia recurso àquele 
Tribunal, nos termos do art. 29, II, a. da Lei 
n° 4.737-65, o qual reza: "Art. 29. Compete 
aos Tribunais Regionais: . . . II — julgar os 
recursos interpostos: a) dos atos e das deci
sões proferidas pelos juizes e juntas eleitorais", 
em rigor, e tendo em vista o disposto no ar
tigo 71, I, da Resolução n? 9.058-71, bem como 
a orientação adotada por esta Procuradoria-
Geral, assim sintetizada pelo Exmo. Sr. Re
lator, à fls. 42-42 verso: "a convenção reali
zada para a eleição de diretórios municipais 

vai produzir efeitos no Tribunal Regional Elei
toral, com o registro do diretório eleito, e se 
a lei não atribui competência aos Juizes Elei
torais para decidir da validade de tais con
venções, a conclusão que daí deve ser tirada 
é a de que aos Tribunais Regionais Eleitorais 
é que compete, na hipótese, examinar a regu
laridade da (Parecer n? 618-72-OCP, da Pro-
curadoria-Geral)", o Dr. Juiz Eleitoral não 
era competente pára a decisão que ora se 
pretende restaurar, uma vez que a competência, 
para esse exame, é do Tribunal Regional, quan
do do pedido de registro do Diretório. Essa 
matéria, porém, deveria ser objeto de recurso 
contra o acórdão, recurso esse, porém, que — 
como se vê das informações prestadas à fls. 51 
— não foi interposto. Cabendo, como cabia, 
recurso contra o acórdão em causa, também 
por esse motivo é de ser denegada a seguran
ça, à vista da Súmula n9 267 do Colendo Su
premo Tribunal Federal: "Não cabe mandado 
de segurança contra ato judicial passível de 
recurso ou correição". Note-se, por último que, 
no mérito, o acórdão do Egrégio Tribunal Elei
toral do Estado do Rio Grande do Sul se afina 
com o que tem sido decidido, a respeito, nesse 
Colendo Superior Eleitoral, como, aliás, se ve
rifica do despacho do Exmo. Sr. Relator, à 
fls. 42 verso, onde se lê: "d) a renúncia de 
alguns candidatos não invalida o registro de 
uma chapa, pois " . . . a lei ao dispor que certo 
grupo de eleitores registrará chapa completa 
conferiu a tal parcela de filiados uma facul
dade máxima, sem afastar a possibilidade de 
sua utilização em menor extensão, de acordo 
com as possibilidades e conveniência do mesmo 
grupo" (voto do Ministro Armando Rolemberg, 
no M . S . n9 413, de Minas Gerais (Porteiri-
nha), julgado em sessão de 22-6-72)". 

Estou de perfeito acordo com esses argumentos, 
que adoto para fundamentação de meu voto. 

A hipótese em exame não se adapta à decisão 
proferida por este Tribunal no invocado precedente 
de Pernambuco. 

Ambas as chapas, completas, haviam sido re
gistradas. 

As supervenientes renúncias (na falta de dispo
sição expressa de lei ordenando o contrário) não 
deveriam prejudicar o direito dos demais candidatos 
a serem votados na Convenção. 

Os egrégios membros do TRE aduziram vários 
argumentos no senUdo de que esse direito deveria 
ser reconhecido, como decorrência do registro da 
chapa e este Tribunal já proferira decisão no mesmo 
sentido (M.S. n? 423, M G ) . 

Aliás, o principal argumento da impetração — 
de que a decisão do Juiz havia esgotado a via re-
cursal — improcede, à toda evidência, no caso. 

A fase a que se refere o art. 51 — I — a, b, da 
Lei n9 5.682-71, já se achava superada pelo defe
rimento do registro. 

Daí por diante não poderia ser negado o acesso 
à instância mais elevada, de acordo com a norma 
geral do art. 29, II, do Código Eleitoral. 

Acresce mais que do Acórdão impugnado não 
houve recurso, achando-se essa decisão executada 
pelo registro do Diretório Municipal e Comissão Exe
cutiva que dela decorreram, o que importa em reco
nhecimento de impropriedade do meio processual 
empregado, no caso, com o intuito de anular uma 
decisão judicial (Súmula n? 267 do STF). 

Denego, pois, a segurança. 
Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Manciado ae Segurança n? 418 — DF — Relator: 

Ministro Márcio Ribeiro — Impetrantes: Diretório 
Municipal da ARENA, eleito a 20-1-72 (chapa n? 1) 
e o Presidente da Convenção Municipal do mesmo 
partido realizada em Palmeira das Missões, Estado 
do Rio Grande do Sul — Impetrado: TRE do Rio 
Grande do Sul. 
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Decisão: Indeferiu-se o mandado de segurança, 
por decisão unânime. 

(Presidência do Senhor Ministro Djaci Falcão. 
• Presentes à sessão os Srs. Ministros Barros Mon-
• beiro, Thompson Flores, Márcio Ribeiro — Moacir 

Catunda, José Boselli, C. E . de Barros Barreto e o 
• Prof. Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Sessão de 19-9-1972). 

ACÓRDÃO N.° 5.201 
Mandado de Segurança n.° 428 — Classe II 

— São Paulo (Praia Grande) 
1. Candidato considerado inelegível ex vi 

do art. V>, inciso 1, letra n, da L.C. n*> 5-70. 
2. Magistrado que reconhece a sua in~ 

competência, mandando remeter os autos ao 
Juiz competente, há nove dias atrás, sem de
clarar a nulidade ab initio do processo a espe
cificar qualquer ato que entendia estar anula
do, na forma do art. 573, § 2<>, do C.P.P. 

3. Caso em que subsiste o despacho de 
recebimento da denúncia, com a conseqüente 
declaração de inelegibilidade do candidato, en
quanto não anulada aquela pelas vias rega
lares de direito. 

4. Inexistência de direito líquido e certo. 
5. Segurança não conhecida, sendo que o 

Ministro-Relator dela conhecia e a denegava. 
ÍVistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por maioria de votos, vencido o Sr. Ministro-
Relator, que conhecia e denegava o mandado, não 
conhecer do pedido, na conformidade das notas ta-
quigráficas em apenso, que ficam fazendo parte in
tegrante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 30 de outubro de 1972. — Pre

sidiu o julgamento o Sr. Ministro Djaci Falcão. — 
Barros Monteiro, Relator. — J. C. Moreira Alves, 
Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Barros Monteiro (Relator) — 
Senhor Presidente, o Acórdão n? 65.072, lavrado a 
28 de setembro p. passado, do Eg. Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo e contra o qual é impetrado 
o presente mandado de segurança, é o seguinte: 

"Trata-se de recurso contra o indeferi
mento de registro da candidatura de Oswaldo 
Antônio Aranha, pela Aliança Renovadora Na
cional, ao cargo de Vereador da Câmara Mu
nicipal de Praia Grande, considerado inelegível 
ex vi do art. 1', inciso -L alínea n, da Lei Com
plementar n? 5-70, por estar sendo processado, 
com denúncia recebida como incurso no arti
go 339 do Código Penal. 

A douta Procuradoria Regional Eleitoral 
opinou pelo não provimento. 

A decisão merece subsistir, respondendo a 
processo judicial em fase de instrução pela 
infração do art. 339 do Código Penal (denun-
ciação caluniosa), que integra o elenco dos 
crimes contra a administração pública (Título 
X I ) , é o recorrente inelegível, na forma do 
disposto na Lei Complementar n? 5, art. 1?, 
inciso I, alínea n. 

Alega, é certo, que já exerce o mandato 
de Vereador da aludida Câmara, desde 1969, 
o que mostra não terem sido suspensos seus 
direitos políticos, suspensão a seu ver indis
pensável para gerar a inelegibilidade. 

Não é exato. Não só a perda, ou suspen
são de direitos políticos conduz a inelegibili

dade como evidencia a lei especifica (Lei Com
plementar n9 5-70). E entre os casos previstos 
se inclui o da existência contra o registrando 
de processo judicial com denúncia recebida por 
crime contra a adrninistração pública (art. l ç . 
inciso I, alínea n). Como na espécie". 

iEssa, como disse, a decisão impugnada através 
do remédio técnico, alegando o requerente que se 
encontraria, no caso, desfigurada a hipótese de ine
legibilidade, pelo fato apontado, porquanto, por sen
tença de 19 do corrente mês, o Dr. Juiz de Direito 
de São Vicente, que também exerce jurisdição sobre 
a 177» Zona, Praia Grande, acolhendo manifestação 
do Dr. Promotor de Justiça, deu-se por incompe
tente, ratione loci, para constar do processo de que 
se trata, mandando remeter os autos à comarca da 
capital do Estado, tudo conforme se vê dos do
cumentos de fls. 9-12. 

Denegada a liminar requerida prestou o Desem
bargador Adriano Marrey, ilustre Presidente do Egré
gio Tribunal a quo, via telex, as informações de 
fls. 55, verbis: 

"Havendo Vossência determinado sejam as 
informações remetidas via telex, tenho a honra 
de prestá-las, observando que do acórdão im
pugnado cabia recurso, malbaratado pelo im
petrante, que o interpôs fora de prazo, sendo 
denegado seguimento a ele, sem agravo de sua 
parte. Quanto ao alegado na impetração, 
observo que o crime de denunciação caluniosa 
atribuído ao impetrante se acha previsto no 
Título X I do Código Penal, sob a epígrafe de 
crimes contra a administração pública e, em 
particular, como crime contra a administração 
da justiça, no Capitulo 3 do mesmo título. A 
denúncia do Ministério Público foi recebida pelo 
(MM. Juiz da Comarca de S. Vicente, a que 
pertence o Município de Praia Grande, por 
ocasião do julgamento do recurso de Oswaldo 
Antônio Aranha neste Triregelei estava em 
curso a instrução criminal, conforme certidão 
nos autos. Constitui novidade a alegação de 
haver o M M . Juízo de S. Vicente se dado por 
incompetente para a ação penal. Segundo 
consta teria acolhido alegação de incompetên
cia ratione loci, que é relativa. A incompe
tência do Juízo anula somente atos decisórios, 
conforme art. 567 do Código de Processo Penal. 
A denúncia subsiste, não constando sua anula
ção. Permito-me lembrar que o Egrégio Su
premo Tribunal Federal, num caso em que ale
gada incompetência do Juiz que proferira de
cisão condenatória, concedeu habeas corpus 
para anular apenas a sentença, conforme re
vista trimestral jurisprudência, vol. 52, pá
gina 256". 

Nesta assentada opinou o Prof. José Carlos Mo
reira Alves, ilustre Procurador-Geral Eleitoral, no 
sentido do indeferimento do writ. 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Barros Monteiro (Relator) — 
Senhor Presidente, como consta do v. acórdão im
pugnado, foi o registro do impetrante indeferido, por 
se achar elé respondendo a processo, perante o Dou
tor Juiz de Direito de uma das varas de São V i 
cente — SP, como incurso nas penas do art. 339 do 
Código Penal, que se insere no capítulo "Dos Crimes 
contra a Administração da Justiça", processo que já 
se encontTava em fase de instrução. 

Há onze dias atrás, todavia, precisamente a 19 
do corrente mês, o Sr. Juiz do feito julgou-se incom
petente para apreciar o processo, através do se
guinte despacho: 

"Acolho a manifestação retro do Dr. Pro
motor. Com efeito, é este Juízo incompetente 
para processar e julgar a presente ação penal. 
De acordo com Nelson Hungria, o momento 
consumativo do delito do art. 339 do Código 
Penal é ó da instauração da falsa acusação 
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à autoridade pública ("Comentários", 1959, vo
lume 9, pág. 465). No.mesmo sentido Vicente 
Sabino Júnior ("Direito Penal", 1967, 4? vol., 
pág. 1.249) e Heleno Cláudio Fragoso ("Lições 
de Direito Penal", 2* edição, 4? vol., páginas 
1.204 e 1.206). Ora, a representação a que se 
refere a denúncia foi datada de Praia Grande, 
nesta Comarca (cf. fls. 6), e dirigida ao Exce
lentíssimo Sr. Ministro da Justiça, em Bra
sília (cf. fls. 12). Por força do parecer de 
fls. 50-51 e despacho de fls. 52, foi procedida 
investigação sumária pela Delegacia Regional 
de São Paulo do Departamento de Polícia Fe
deral (cf. fls. 53 e segts.). Logo, em São 
Paulo é que teve início e se processou a in
vestigação policial. Por tais motivos, acolho a 
manifestação retro do Dr. Promotor e me dou 
por incompetente (ratione loci); remetam-se os 
autos, inclusive os do incidente, em apartado, 
à Comarca de São Paulo, após as anotações 
necessárias. Int. São V i c , 19-outubro-1972. — 
Luís de Macedo, Juiz de Direito". 

Ora, Senhor Presidente: se é certo que o ar
tigo 564, I, do C.P.P . , declara que incorrem em nuli
dade os casos de incompetência do Juízo, não mais 
exato é que o art. 567 do mesmo estatuto é peremp
tório, ao dispor: 

"A incompetência do Juízo anula somente 
os atos decisórios, devendo o processo, quando 
for declarada a nulidade, ser remetido ao Juiz 
competente". 

No caso, além de não haver o M M . Juiz, como 
se viu ao dar-se como incompetente para continuar 
a processar o feito, não declarando a nulidade ab 
initio do processo sequer mencionou qualquer pala
vra a respeito,. seriamente por entender não ser caso 
de aplicação do art. 573, § 2?, do aludido Código. 

Enquanto não anulado, pois, o despacho que re
cebeu a denúncia, seja através de recurso ou me
diante Habeas Corpus requerido a instância superior, 
deve o mesmo subsistir, persistindo, conseqüentemen
te, a inelegibilidade requerida na instância a quo. 

Líquido e certo, em tais condições, não se aponta 
o direito a que se arroga o impetrante, pelo que, de 
minha parte, denego a segurança. 

VOTO 

O Senhor Ministro Thompson Flores — Do com
pleto relatório e do lúcido voto do eminente Ministro 
Barros Monteiro, conclui que se trata de mandado 
de segurança contra decisão do TRE. 

Não sei se transitou ou não em julgado. Mas 
era ela suscetível de ser atacada na via recursal 
própria. 

Em tais condições seja pelo verbete n? 267, seja 
pelo que lhe segue, 268, de Súmula do STF, desco
nheceria o manãamus. 

A meu ver, pois, tecnicamente, a conclusão mais 
correta, data venia, seria o não conhetlmento do 
writ. 

Assim é o meu voto, não conhecendo, prelimi
narmente, do mandado de segurança. 

'(Os demais Ministros acompanharam o 
voto do Ministro Thompson Flores). 

EXTRATO DA ATA 
Mandado de Segurança n? 428 — SP — Relator: 

Ministro Barros Monteiro — Impetrante: Oswaldo 
Antônio Aranha. 

Decisão: Não conhecido, contra o voto do relator, 
que conhecia e denegava o mandado de segurança. 

Presidência do Senhor Ministro Djaci Falcão. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros Barros Mon
teiro, Thompson Flores, Márcio Ribeiro, Moacir Ca
tunda, Hélio Proença Doyle, C. E. de Barros Barreto 
e o Prof. J . C. Moreira Alves, Procurador-Geral 
Eleitoral. 

(Sessão de 30-10-972). 

ACÓRDÃO N.° 5.329 
Recurso n.° 3.652 — Classe IV — Goiás 

(Itaberaí) 

Recurso Especial — L.O.P.P., art. 58, 
§§ 5?, 6? e 7?. — Não tem legitimidade para in
terpô-lo o membro de Diretório Municipal, como 
não a tem o próprio Diretório. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, não conhecer do 
recurso, na conformidade das notas taquigráficas em 
apenso, que ficam fazendo parte integrante da de
cisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 23 de novembro de 1972. — Pre

sidiu o julgamento o Sr. Ministro Djaci Falcão. — 
Márcio Ribeiro, Relator. — J. C. Moreira Alves, 
Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro — Ao Relató
rio de fls. 71, acrescento que a diligência determi
nada pelo Acórdão deste Tribunal, proferido em sessão 
de 25 de abril, foi cumprida, havendo os recorridos 

I arrazoado o recurso especial, admitido pela E. Pre
sidência do TRE, no despacho de fls. 59. 

Voltando os autos, a Procuradoria-Geral Eleito
ral manifestou-se pelo não conhecimento do mesmo 
recurso, por ter sido interposto por membro de Di
retório Municipal. 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro — Preliminar
mente, nos termos do parecer da douta Procuradoria-
Geral Eleitoral, não conheço do recurso. 

A jurisprudência do TSE orientou-se no sentido 
de que os Diretórios Municipais não têm legitimi
dade para interpor recursos perante os Tribunais 
Regionais Eleitorais (Lei Orgânica dos Partidos Po
líticos — L . O . P . P . , art. 58, §§ 59, 6? e 7?) . 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 3.652 — GO — Relator: Ministro 

Márcio Ribeiro — Recorrente: Tércio Caldas, mem
bro do Diretório Municipal da ARENA de Itaberaí 
— Recorrido: TRE. 

Decisão: Não conhecido, por decisão unânime. 
Presidência do Sr. Ministro Djaci Falcão. Pre

sentes à sessão os Srs. Ministros Barros Monteiro, 
Thompson Flores, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Hélio Proença Doyle, C. E . de Barros Barreto e o 
Prof. J . C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

(Sessão de 23-11-1972). 
.PARECER 

Interposto o recurso especial de fls. 53-56, o 
ilustre Presidente do Egrégio Tribunal a quo limi
tou-se, no despacho de fls. 57, a mandar abrir vista 
aos recorridos. Estes, contudo, ponderaram que se 
impunha o despacho fundamentado de que trata o 
art. 278, § 1?, do Código Eleitoral, e protestaram 
pelo oferecimento de suas razões se e quando por
ventura admitido o recurso especial (fls. 58). Daí 
o novo despacho de fls. 59-60, no qual o eminente 
Presidente lhes declarou a perda do prazo para arra-
zoar, e mandou subirem os autos, sem mais, ao Co
lendo Tribunal Superior. 

Parece-nos que a razão estava com os recorri
dos. Se o Código Eleitoral reclama despacho fun
damentado, é curial que não admite admissão implí
cita de recurso especial. Isso, porém, é matéria que 
lhes toca argüir, querendo, no recurso que lhes fa
culta o art. 264 do mesmo Código. 
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Para isso é necessário que lhes seja restituído 
o último dos três dias do prazo legal, suprimido pela 
remessa prematura dos autos, a 8 do corrente (folhas 
60 verso), à superior instância. Na verdade, inti
mados do despacho em questão a 3, sexta-feira 
(fls. 60) os recorridos tiveram iniciado a 6, segunda-
feira, o tríduo no qual poderiam, até o fim do ex
pediente de 8, interpor o recurso cabível (Súmula 
n? 310). 

Propomos, pois, preliminarmente e para os fins 
deste parecer, o retomo dos autos à instância de 
origem. 

Brasília, D.P. , em 24 de março de 1972. — 
F. M. Xavier de Albuquerque, Procurador-Geral 
Eleitoral. 

ACÓRDÃO N.° 5.330 
Recurso n.° 3.918 — Agravo — Classe IV 

— Paraíba (Pombal) 

Agravo — Código Eleitoral, art. 279 — Pro
vimento do recurso para recebimento e remessa 
ao Tribunal do recurso especial. 

Vistos, etc. 

Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei
toral, por unanimidade de votos, dar provimento ao 
agravo, na conformidade das notas taquigráficas em 
apenso, que ficam fazendo parte integrante da de
cisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 23 de novembro de 1972. — Pre

sidiu o julgamento o Sr. Ministro Djaci Falcão. — 
Afórcio Ribeiro, Relator. — J. C. Moreira Alves, Pro
curador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 7-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro — Trata-se 
de agravo interposto por José Benigno de Souza de 
despacho do Presidente do TRE, negando seguimento 
a seu recurso especial contra Acórdão que, acolhendo 
representação da Comissão Executiva do Diretório 
Regional do MDB, decretou a perda do mandato 
do agravante como vereador à Câmara Municipal 
de Pombal, por ter se bandeado para a ARENA. 

O recorrente alega que se filiara a esse partido 
a 28 de agosto de 1971, estando, portanto, livre de 
sanções por infidelidade partidária. O TRE decidiu 
contra a lei ao tomar como data do seu desliga
mento do MDB a da comunicação feita a este, em 
15 de setembro seguinte. 

Sustentou, ainda, que o Diretório 'Regional do 
MDB assumira diretamente a inciativa de represen
tação, suprimindo a competência do Diretório Mu
nicipal ou de sua Comissão Executiva. Agira em 
conseqüência de simples comunicação do Presidente 
desse diretório tardiamente oferecida, pois o recor
rente comunicara o seu desligamento a 15 de se
tembro de 1971 c. somente a 5 de novembro se
guinte, quase dois meses depois, a comunicação fora 
transmitida ao Diretório Regional. 

Nessa parte, o TRE coitrariou a lei e a juris
prudência, pois o E. TRE de São Paulo já deci
diu que: 

"... a comunicação tardia do desligamento 
não pode autorizar a perda de mandato". 

A decisão recorrida é do seguinte teor: (lê às 
fls. 27 a 29). 

Formado instrumento e admitido o agravo, as 
razões da minuta de fls. 2 a 5, foram contrariadas 
pelo recorrido com as de fls. 36-41. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral, às fls. 46, opina 
pelo desprovimento do agravo (fls. 46). 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro — Quanto à 
segunda parte da decisão, estou de acordo com o 
parecer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral e com 
a decisão recorrida. Essa não considerou tardia a 
comunicação e, assim, não entra em contradição 

com a decisão do E . Tribunal Regional de São Paulo. 
Além disso, não se juntou aos autos, nem se men
cionou a publicação do inteiro teor da decisão. 

Mas, o recurso especial baseou-se, também, na 
ilegalidade da decisão do TRE, por não ter respei
tado o art. 123 da Lei tí> 56.872-71, com a modi
ficação determinada pela Lei n» 5.697-71, segundo 
a qual não estaria o agravante sujeito à perda do 
mandato decretada pela decisão recorrida. 

Nessa parte, o agravante funda-se em violação 
de disposição expressa de lei. 

Se a filiação do agravante ao novo partido tiver 
ocorrido em 28 de agosto de 1971, como afirma, 
seria ela jposterior à vigência da Lei n? 5.697-71, 
publicada a 27 de agosto desse ano. 

Esse diploma legal modificou o art. 124 da Lei 
n<? 5.682 (Lei Orgânica dos Partidos) em sua re
dação antiga: 

"As disposições referentes a perda de man
dato não se aplicam aos casos de infidelidade 
partidária verificados anteriormente à vigência 
dessa lei". 

Redação atual: 
"O dispositivo no art. 67, § 3' e 72 

não se aplica aos casos verificados anterior
mente a essa lei". 

O art. 67, § 3?, proíbe ao eleitor que mudou 
de partido candidatar-se a cargo eletivo durante 
2 anos e o art. 72 refere-se a perda de mandato. 

Logo, o recurso especial do agravante encontra 
fundamento em inobservância de disposição expressa 
de lei, que é o citado art. 124 da Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos. 

A discussão sobre a data não deve ser, no caso, 
considerada como matéria puramente de fato, pois 
a própria lei fixou uma data para discriminar se 
ocorria, ou não, infidelidade partidária. 

Dou, pois, provimento ao agravo, nos termos 
do pedido às fls. 5, isto é, para melhor exame do caso. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 3.918 — Agravo — PB — Relator: 

Ministro Márcio Ribeiro — Recorrente: José Benigno 
de Sousa — Recorrido: MDB, por seu Delegado. 

Decisão: Deu-se provimento ao agravo, para 
melhor exame. Decisão unânime. 

Presidência do Sr. Ministro Djaci Falcão. Pre
sentes à sessão os Srs. Ministros Barros Monteiro, 
Thompson Flores, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Hélio Proença Doyle, C. E . de Barros Barreto e o 
Prof. J . C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

(Sessão de 23-11-72). 

ACÓRDÃO N.o 5.341 
Mandado de Segurança n.° 437 — Recurso 

— Classe II — Paraná (Curitiba) 

Registro de Candidato — Preclusão — Có
digo Eleitoral, art 259 — O prazo para inter
posição de recurso contra o indeferimento de' 
registro de candidato é preclusivo, não podendo 
o recurso — após o trânsito em julgado da 
decisão — ser suprido pela ação de segurança. 

Confirmação de Acórdão do TRE. 

Vistos, etc. 
Acordam os 'Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, negar provimento 
ao recurso, na conformidade das notas taquigráficas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 27 de fevereiro de 1973. — 

Barros Monteiro, Presidente. — Márcio Ribeiro, Re
lator. — J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral 
Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73). 
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RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Mareio Ribeiro — O registro 
de Joaquim Simão Ferreira candidato da ARENA a 
reeleger-se Vereador do Município de Autonina foi 
indeferido pelo Juiz, ex officio, em conseqüência de 
recebimento de denúncia por crime eleitoral (Lei 
n9 4.747-65, art. 350). 

Tendo obtido trancamento da ação penal, por 
meio de habeas corpus, o requerente apresentou re
curso ao Juiz Eleitoral, não recebido, entretanto, por 
estar fora do prazo legal. 

Pediu, então, o candidato mandado de seguran
ça ao TRE, que o denegou afinal, nos termos da 
seguinte: 

"EMENTA — Declaração de inelegibili
dade — Pedido de Habeas Corpus — Sua con
cessão — Ausência de integral cumprimento 
da ordem — Violação de direito líquido e certo 
— Pedido de segurança, com suspensão limi
nar — Deferimento desta e notificação da au
toridade coatora — Processamento normal — 
Denegação da segurança, com cassação da l i 
minar. Quando o pedido de habeas corpus é 
posterior ao trânsito em julgado da decisão 
denegatória de registro de candidato por ve
rificada inelegibilidade, denega-se a impetrada 
segurança visto ter sido trancado o processo 
penal e não poder ser afetada matéria já pre
clusa, estribada em precsituação legal". 

Daí o recurso interposto para este Tribunal, com 
as razões de fls. 40-43 (lê). 

A Procuradoria Regional Eleitoral entende que 
a matéria não comporta mais exame, pelo fato de 
que as eleições já se realizaram; mas a douta Pro
curadoria-Geral opina pelo conhecimento e despro-
vimento do recurso (parecer de fls. 49, ler). 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro — A decisão 
recorrida está assim fundamentada: 

"A não indicação na inicial da data do 
pedido de habeas corpus propiciou a con
cessão da suspensão liminar dos efeitos do 
ato impugnado. Mas as informações colhidas, 
que vieram instruídas com documentos, estão 
a evidenciar que o pedido ocorreu depois de já 
ter passado em julgado, sem que tivesse ha
vido o legal recurso da denegação de registro 
do ora impetrante, e de também, outros can
didatos. Então, diante disso, vê-se claramente 
que a verificada concessão da ordem de habeas 
corpus podia afetar e ocasionar tão-somente 
o trancamento da ação penal, o que resultou 
concretizado. E aquela ordem não podia surtir 
efeito enquanto a decisão denegatória de re
gistro, mesmo que tivesse versado exclusiva
mente sobre existência de inelegibilidade, fun
dada em crime contra a pública administra
ção, com denúncia recebida e acarretadora 
daquela restrição. Pois que, aquela decisão já 
tendo passado em julgado, constituiria ma
téria preclusa (art. 259, do Código Eleitoral), 
e como tal, inalterável em face da ausência 
do cabível recurso para instância superior. Ou-
trossim, não prevalece o argumento de que o 
ora impetrante não fora intimado da sobre-
aludida decisão, porque em matéria eleitoral 
" L . C . art. 10 e Resolução n? 9.224, art. 45" 
o prazo legal corre em Cartório, independen
temente daquela formalidade. Todavia é de 
salientar-se que in casu houve intimação, na 
pessoa do requerente e Presidente do Dire
tório Municipal, e, para maior publicidade, 
fora afixado um edital, sem que tivesse havido 
interposição de recurso, notadamente por 
parte dos candidates que não lograram o pre
tendido registro. Então, na espécie, vê-se que 
a autoridade impetranda se houve até com 
excesso de zelo, e se o impetrante da segu
rança no habeas corpus frisou o trancamento 
da ação penal, por falta de justa causa, em 
face da não ocorrência de dolo específico 

ordem concedida não podia ir além daquele 
trancamento porque intangível já se apresen
tava a declaração de inelegibilidade, passada 
em julgado, em virtude de ausência e não uso 
do cabível recurso legal". 

O Juiz não estava circunscrito a alegações das 
partes para proferir sua decisão (Lei Complementar 
n? 5-70, art. 9?, parágrafo único). 

E a matéria estava, evidentemente preclusa, por 
falta de interposição a tempo do recurso próprio 
(Código Eleitoral, art. 259 e Lei Complementar n9 5, 
de 1970, art. 10). 

Mantenho a decisão recorrida, pelos seus funda
mentos. 

Nego provimento ao recurso. 
Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Mandado de Segurança rfi 437 — PR — Relator: 

Ministro Márcio Ribeiro — Recorrente: Joaquim 
Simão Ferreira, candidato a Vereador pela ARENA. 

Decisão: Negaram provimento. Decisão unânime. 
Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 

Presentes à sessão os Srs. Ministros Thompson 
Flores, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Ca
tunda, Hélio Proença Doyle, C. E . de Barros Bar
reto e o Professor J . C. Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. 

(Sessão de 27-2-73). 

PARECER 
1. Tratando-se de recurso ordinário (Código 

Eleitoral, art. 276, H, b), deve ser conhecido. No 
mérito, contudo, a nosso ver, deve ser denegado, pois 
a decisão indeferitória do registro transitou em 
julgado. 

Tivesse o impetrante recorrido da decisão que 
lhe negou o registro, o próprio Tribunal Regional, 
ou o Tribunal Superior Eleitoral, na apreciação de 
tal recurso, teria reformado a decisão de primeira 
instância. 

2. Parece-nos que deve ficar esclarecido, ainda, 
que, ao contrário do que sustenta a douta Procura
doria Regional a fls. 44, a realização da eleição não 
toma sem objeto de recursos interpostos tempestiva
mente. Se viesse a ser provido o presente recurso, 
a eleição para vereadores seria anulada, pois dela 
haveria sido afastado, ilegalmente, candidato regis
tra vel e elegi vel. O direito dos candidatos e dos 
partidos não pode deixar de ser apreciado, e reco
nhecido, em recursos tempestivamente interpostos, 
apenas porque a Justiça Eleitoral, através de quais
quer dos seus órgãos, não decidiu antes do pleito as 
questões a ela submetidas, seja porque os prazos 
para os julgamentos são muito exíguos, seja porque 
determinado órgão da Justiça Eleitoral não efetuou 
o julgamento em.tempo oportuno. 

Brasília, p . F . , em 31 de janeiro de 1973. — 
A. G . Valim Teixeira, Procurador da República, 
Assistente do Procurador-Geral Eleitoral. 

Aprovo: José Carlos Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. 

ACÓRDÃO N.o 5.343 
Recurso n.° 3.980 — Classe IV — Maranhão 

(Olho D'Água das Cunhas) 

Inelegibilidade — Lei Complementar n? 5, 
de 1970, art. 1?, inciso I, letra n — Para con
figuração da inelegibilidade não basta argüir 
'ato classificável como crime. Torna-se ne-
essãrio, pelo menos, o recebimento da denún

cia contra o candidato. 
Recurso de decisão do TRE que confirmou 

o deferimento de registro de candidato a' Pre
feito julgado improcedente. 

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

:•• toral,. por unanimidade de votos, não conhecer do 
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recurso, na conformidade das notas taquigráficas em 
apenso, que ficam fazendo parte integrante da de
cisão. 

Bala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal,'1? de março de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — Márcio Ribeiro, Relator. — 
J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (IRelator) — 
A José Antônio de Azevedo Filho foi concedido, pelo 
M M . Juiz Eleitoral, registro como candidato da 
ARENA-1 a Prefeito de Olho d'Água das Cunhas, 
em substituição a seu pai, que este TSE declarara 
inelegível. 

A ARENA-2 havia impugnado o registro com 
fundamento no art. 1?, inciso L letra n, da Lei 
Complementar n1? 5-70, sob a argüição de que o im
pugnado, na qualidade de Presidente do Diretório 
Municipal da ARENA, fornecera certidão falsa da 
filiação partidária de seu pai, tornando-se, assim, 
passível das sanções do art. 299, do Código Penal. 

Mas, a decisão do Juiz, deferindo o registro, foi 
confirmada pelo Acórdão do TSE de fls. 45: . . . (lê). 

Dessa decisão recorre a impugnante, ARENA-2, 
com as razões de fls. 47-48, respondidas às fls. 50 
pelo impugnado. 

(Nesta instância, a Procuradoria-Geral Eleitorãi 
opina pelo não conhecimento do recurso (parecer de 
fls. 57-58, ler). 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
Concordo com o parecer da douta Procuradoria-Geral 
Eleitoral de que a impugnação, como o recurso, não 
tem fundamento legal. 

A (Lei Complementar n? 5-70 exige para confi
guração da inelegibilidade defendida pela letra n, 
do inciso I, de seu art. -1», a condenação ou, pelo 
menos, a instauração de ação penal contra o can
didato pelos crimes que o mesmo dispositivo men
ciona. 

(Não conheço do recurso. 
Não encontro, no caso. motivos para determinar 

a apuração da responsabilidade penal da ora re
corrente. 

Decisão unânime. 

E X T R A T O DA A T A , 
Recurso n? 3.980 — MA — Relator: Ministro 

Márcio Ribeiro — Recorrente: ARENA — sublegen
da 2, e José Ribamar da Costa, candidato a Prefeito 
— Recorrido: José Antônio de Azevedo Filho, can
didato a Prefeito pela ARENA-1. 

Decisão: Não conheceram, unanimemente. 
Presidência do Sr. Ministro Raphael de Barros 

Monteiro. Presentes à sessão os Srs. Ministros 
Thompson Flores, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, 
Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle, C. E . de 
Barros Barreto e o Prof. J . C . Moreira Alves, Pro
curador-Geral Eleitoral. 

(Sessão de 1-3-73). 

PARECER 
O registro do recorrido foi impugnado, sem ne

nhum fundamento legal, sob a alegação de que seria 
inelegível nos termos do art. 1', I, n, da Lei Com
plementar n? 5, de 1970. 

IComo a toda evidência não se concretizava, no 
caso, a inelegibilidade, que não pode ser provada 
através de testemunhas, mas, unicamente, com cer
tidão que evidencie haver sido o candidato conde
nado, ou estar sendo processado, com denúncia re
cebida, o Juiz Eleitoral desde logo deferiu o registro. 
Justificava-se a urgência da decisão, pois tratava-se 

de substituição de candidato, este era inequivoca
mente elegível, e o registro foi deferido a 8 de no
vembro para as eleições que foram realizadas a 15 
do mesmo mês. 

Parece-nos, ainda, que, na hipótese, deve ser 
apurada a responsabilidade penal do impugnante, 
pela infração do disposto no art. 22 da Lei Com
plementar n? 5, de 1970, segundo o qual "constitui 
crime eleitoral a argüição de inelegibilidade, ou a 
impugnação de registro de candidato feita com mo
tivação falsa, ou graciosamente, por espírito de emu
lação, mero capricho ou erro grosseiro". 

Poderia ser discutido se o candidato havia ou 
não concorrido para que fosse certificada falsamente 
a filiação partidária de seu pai. Somente por mero 
capricho ou erro grosseiro, contudo, poderia ser ar-
güida a inelegibilidade do recorrido com fundamento 
no art. I9, I, n, não havendo ele sido sequer denun
ciado pelo suposto crime, o qual, aliás, segundo se 
verifica da sentença, não ocorreu. 

Opinamos assim, pelo não conhecimento do re
curso. 

Brasília, D . F . , em 31 de janeiro de 1973. — 
A. G. Valim Teixeira, Procurador da República, 
Assistente do Procurador-Geral Eleitoral. — Aprovo: 
José Carlos Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

ACÓRDÃO N.° 5.346 
Recurso n.° 3.938 — Classe IV — Maranhão 

(São Luís) 
Recurso. Desconhecimento. Quando não se 

caracteriza nenhum dos casos arrolados na 
'Constituição — art. 138 — ou no Código Elei
toral — art. 276, desconhece o TSE de recurso 
interposto de decisão final do TRE. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, não conhecer do 
recurso, na conformidade das notas taquigráficas em 
apenso, que ficam fazendo parte integrante da de
cisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 13 de março de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — Moacir Catunda, Relator. 
Esteve presente ao julgamento o Dr. Oscar 

Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Moacir Catunda (Relator) — 
Senhor Presidente: Wladimir Fialho Félix, Porteiro, 
Símbolo PJ-8, do Quadro da Secretaria do Tribunal 
Regional do Maranhão, na conformidade da Tabela 
XVIII, baixada com a Lei n? 4.049-62 — art. 4? — 
vinha percebendo remuneração pelo Símbolo PJ-3, 
isto em decorrência de situação criada por resolu
ções administrativas anteriores, pelas quais criara-se 
um quadro mais bem Temunerado, que se manteve, 
de fato, durante vários anos, como quadro suple
mentar, ao lado do quadro legal. 

Anuladas as resoluções propiciadoras da persis
tência do tal quadro suplementar, pelas decisões do 
TRE, de ns. 256 e 275, de 1972, e aprovado o plano 
de enquadramento definitivo, coube-lhe o Símbolo 
PJ-8, com a conseqüência de reduzirem-lhes os ven
cimentos mensais. 

Postulou, então, Wladimir Fialho Félix, a apli
cação das normas do Decreto-lei n? 673, de 7-7-69, 
combinadas com os preceitos da Lei n? 5.685-71 e 
dos Decretos-leis ns. 1.209-72 e 1.202-72, na orga
nização dos novos cheques, ou folhas de pagamento, 
decorrentes da revisão do enquadramento, o que lhe 
foi indeferido pelo TRE, através da decisão do teor 
seguinte: — lê, fls. 18. 

Irresignado, recorreu tempestivamente para este 
Tribunal Superior Eleitoral, indicando, como violadas 
pela decisão recorrida, os preceitos legais supra ci
tados. 
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Contrarazoado o recurso, subiram os autos, neles 
oficiando a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, pelo 
não conhecimento do recurso, nestes termos: 

"Fls. 35: 1. Alega o recorrente que o jul
gado impugnado (fls. 12-18) teria violado dis
positivos de lei federal, ao.lhe indeferir a pre
tensão de ver restabelecida a integridade de 
seus vencimentos e vantagens, diminuídos de 
quatro símbolos. 

2.. Como bem demonstra a douta Procura
doria Regional Eleitoral (fls. 26-28), não tem 
razão o recorrente. Os dispositivos legais ha
vidos como violados não têm aplicação à es
pécie. 

3. Verifica-se, por outro lado que, se o 
recorrente sofreu redução em seus vencimentos, 
foi pelo fato de ter a administração consta
tado que o nível atribuído ao servidor não se 
coadunava com o previsto em lei. 

A tabela elaborada pela Corte Regional foi 
objeto de apreciação pelo Tribunal Superior 
Eleitoral que, entendendo-se ilegal, determinou 
que a Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional só 
pagasse vencimentos das tabelas legais. 

4. Não houve, portanto, decesso, pois não 
se tratava de situação legítima, mas sim, re
visão de ato Ilegal, efetivado no âmbito da 
própria administração e nos limites do poder 
discricionário de corrigir seus próprios atos, 
como proclamado nos enunciados ns. 346 e 473 
da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

5. De qualquer modo, entretanto, a pre
tensão do recorrente não poderia prosperar, 
visto que os "servidores públicos não têm ven
cimentos irredutíveis, prerrogativa dos mem
bros do Poder Judiciário e dos que lhe são 
equiparados" (Súmula n? 27). 

6. Opinamos, diante do exposto, pelo não 
conhecimento do presente recurso e, caso con
trário, pelo seu não provimento". 

VOTO 
O Senhor Ministro Moacir Catunda (Relator) — 

Senhor Presidente: Trata-se de recurso inominado, 
visto que a petição que o veicula não aponta o pre
ceito do Código Eleitoral em que se arrima. 

Admitido, no entanto, por liberalidade o propó
sito do interessado utilizar o recurso especial, pre
visto no art. 276, I, a e b, do Código Eleitoral, não 
será possível conhecer do Interposto nos autos, por
que a decisão recorrida, inaplicando as normas do 
Decreto-lei n? 673-69, e demais dispositivos invocados, 
não as vioiou, nem negou . vigência às mesmas, até 
porque o decesso de remuneração sofrido pelo re
corrente, é conseqüência de uma decisão proferida 
pelo órgão competente — Súmula n? 473 — com 
vistas a eliminar uma situação funcional destituída 
de atributos jurídicos. 

A garantia da continuidade da percepção da di
ferença de remuneração, entre o novo vencimento, 
e o anterior à revisão, de que trata o Decreto-lei 
TÍ9 673-69 — art. I9, diz respeito à situação anterior 
legítima, e a do recorrente não o era. 

O meu voto é pelo não conhecimento do recurso, 
de acordo com o parecer do Dr. Procurador-Geral 
Eleitorai. 

Decisão unânime. 
E X T R A T O DA ATA 

Recurso n? 3.938 — MA — Relator: Ministro 
Moacir Catunda — Recorrente: Wladimir Fialho 
Félix, funcionário do TRE — Recorrido: Dr. Pro
curador Regional Eleitoral. 

Decisão: Não conheceram do recurso. Decisão 
unânime. 

Presidência do Sr. Ministro Barros Monteiro. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros Thompson Flo
res, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Hélio Proença Doyle, C. E . de Barros Barreto e o 
Dr. Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, 
Substituto. 

(Sessão de 13-3-72). 

ACÓRDÃO N.° 5.347 
Habeas Corpus n.° 58 — Recurso — Classe I 

— Sergipe (Tobias Barreto) 

Crimes dos arts. 302 e 347 do Código Elei
toral. Denúncia que atende aos requisitos do 
art. 41 do Código de Processo Penal não é 
inepta. . I f 

II — Habeas Corpus visando a nulidade 
ex radice do processo. Indeferimento. 

III — Recurso não provido. .. . 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, negar provimento 
ao recurso, na conformidade das notas taquigráficas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
decisão. . , i i J ü a J 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 20 de março de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — Thompson Flores, Relator. 
— J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Thompson Flores (Relator) — 
Foi o recorrente denunciado perante .o Dr. Juiz 
Eleitoral da 23* Zona, Tobias Barreto, Estado de 
Sergipe, como incurso nas sanções dos arts. 302 e 
347 do Código Eleitoral, pelos fatos que assim des
creve, fls. 2-3 dos autos apensados: 

Que no dia da eleição V. Ex* colocou o 
Sr. Aderbal Correia Barbosa, com apoio no 
§ 7», do art. 62, da Resolução n? 9.210, de 5 de 
junho de 1972, para fiscalizar, no povoado Ja-
beberi, neste município, o fornecimento gra
tuito de alimentação e se os transportadores 
de veículos constavam da relação fornecida ao 
Juiz Eleitoral pelos Partidos e se estavam es
tacionando nos locais estabelecidos e obedecen
do ao art. 62 e seus parágrafos da Resolução 
citada acma; 

Que em dado momento, o denunciado apa
receu dirigindo uma camioneta Dodge, tendo o 
Sr. Aderbal Correia Barbosa dito a ele que a 
sua situação estava irregular, pois não cons
tava da relação fornecida pelos Partidos, então 
o referido infrator di6se-lhe que quem manda 
no carro dele é ele e saiu em disparada; 

Que o Juiz foi informado e reclamado da 
infração pelo Sr. Aderbal Correia Barbosa e 
por isso determinou ao Escrivão Eleitoral que 
•mandasse tal Senhor estacionar o seu veículo, 
tendo também feito o mesmo com os Senho
res Filomeno Neto, José Messias dos Santos e 
Elias Bispo, no entanto, estes 3 (três) últimos 
obedeceram as ordens e depois regularizaram 
suas situações, conforme consta dos autos, mas 
o Sr. José Seabra de Almeida não acatou a 
ordem e tornou a dizer que quem manda no 
veículo dele é ele e mais ninguém e perma
neceu trafegando com o veículo e passando 
dirigindo-o na presença do Juiz e não teve 
a sensatez de pelo menos se desculpar perante 
o Dr. Juiz Eleitoral; 

Que o Dr. Juiz Eleitoral, embora pudesse 
requisitar força policial para a apreensão do 
veículo não o fez para evitar maiores conse
qüências e tumulto no dia do pleito, que pode
ria ter o seu funcionamento prejudicado se 
o M M . Juiz não fosse prudente já que o Se
nhor Seabra é arredio; 

Que o § 69, do art. 6?, da Resolução núme
ro 9.210 estabelece que a infringência' do ar
tigo 62 da mesma Resolução sujeita ò'infrator 
às penas do art. 43, que estabelece o seguinte: 
promover, no dia da eleição, com o fim de 



912 BOLETIM ELEITORAL N» 263 Junho de 1973 

impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do 
voto, a concentração de eleitores, sob qualquer 
forma, inclusive o fornecimento gratuito de 
alimento e transporte coletivo. Pena — re
clusão de quatro a seis anos e pagamento de 
200 a 300 dias-multa (Código, art. 302, com 
a redação dada pelo Decreto-lei n? 1.604), 
tendo ainda recusado cumprimento e obediên
cia à diligência de Justiça Eleitoral, estando 
também incurso nas penas do art. 59 (Código, 
art. 347) da Resolução. 

2. Recebida a peça acusatória, citado o recor
rente, ofereceu defesa prévia, alegando sua inépcia. 
Ao mesmo passo ingressou perante o Eg. Tribunal 
Regional Eleitoral com pedido de habeas corpus, 
invocando igual defesa, visando a anulação do pro
cesso. 

3. Denegada a pretensão em acórdão unânime 
de 28-12-72, fls. 17-18, recorreu, insistindo, folhas 
20-22. 

4. Parecer da douta Procuradoria-Geral Elei
toral, nos termos seguintes, fls. 27: 

"Alega o 'recorrente que estaria sofrendo 
constrangimento ilegal, pois a denúncia seria 
inepta, por não conter a narração do fato 
delituoso com todas as circunstâncias. 

2. Sem razão o recorrente. Verifica-se do 
exame dos autos em apenso que a peça con
tida às fls. 2-3, ao contrário do que se alega, 
satisfaz, plenamente, os requisitos estabelecidos 
no art. 41 do Código de Processo Penal. Con
tém a peça inaugural da ação penal a exposi
ção do fato criminoso, com todas as circuns
tâncias, a qualificação do acusado, a classifi
cação do crime e o rol das testemunhas. 

3. Diante do exposto, somos pelo não pro
vimento do presente recurso". 

É o relatório. 
* * * 

(Fala pelo recorrente o Dr. Marcus Heusí 
Netto). 

VOTO 

O Senhor Ministro Thompson Flores (Relator) 
— Nego provimento ao recurso. 

2. Os fatos descritos na denúncia constituem, 
em tese, os delitos ali previstos, atendendo o Quan
tum satis os requisitos do art. 41 do Código de Pro
cesso Penal, permitindo, pois, ao recorrente deles se 
defender com amplitude. 

3. Se os praticou ou não o recorrente, e nas 
circunstâncias nela referidas, é demais para não 
apurado na instrução. 

4. Em tais circunstâncias, inocoTrendo quais
quer dos pressupostos do art. 43 do citado Diploma, 
o que justificaria a concessão do urrit, nem defi
ciente a peça incriminada de molde a dificultar a 
defesa, é de manter-se o aresto recorrido. 

Assim o meu voto. 
Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Habeas Corpus n? 58 — Recurso — SE — Relator: 

Ministro Thompson Flores — Recorrente: José Seabra 
• de Almeida. 

Decisão: Negaram provimento. Decisão unânime. 
Presidência do Sr. Ministro Barros Monteiro, 

res, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda,. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros Thompson Flo-
Hélio Proença Doyle, C. E. de Barros Barreto e o 
Prof. J . C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

(Sessão de 20-3-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.348 
Recurso n.° 3.995 — Classe IV — Alagoas 

(Olho D'Água das Flores) 

Recurso especial. Nulidade da votação com 
base no art. 224 do Código Eleitoral. 

II — Não conhecimento, porque a decisão 
recorrida não contrariou, expressamente, qual
quer disposição de lei, fundamento único da 
irresignado (Código Eleitoral, art. 276, I, a). 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, não conhecer do 
recurso, na conformidade das notas taquigráficas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 20 de março de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — Thompson Flores, Relator. 
— J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Thompson Flores (Relator) — 
O acórdão recorrido guarda a ementa seguinte, fo
lhas 10: 

"Sempre que o número de votos nulos 
ultrapasse a metade da votação, qualquer que 
tenha sido a causa da anulação, é de aplicar-se 
a norma contida no art. 224 do Código Elei
toral. 

Caso de nova eleição por não ter o can
didato ao cargo de Prefeito do Município de 
Monteirópolis atingido votação superior àquela 
metade. 

Designado o dia 4 de janeiro de 1973 para 
a realização do novo pleito". 

2. Recurso especial fundado no art. 276, I, a, 
do Código Eleitoral, sustentando afronta aos arti
gos 39, I, da Resolução n° 9.236-72, e, bem assim, do 
Ato Institucional n? 3, art. 4?, § 1? todos eles 
referindo-se à maioria absoluta para assegurar a vi
tória dos eleitos. 

3. Admitido pelo despacho de fls. 18-19, nesta 
Instância teve parecer contrário da douta Procura
doria-Geral Eleitoral, reportando-se a outra seme
lhante, proferido no Recurso n? 4.020, IV, de São 
Paulo, verbis, fls. 24-26: 

"1. Recurso interposto com fundamento no 
art. 138, I e II, da Constituição, vale dizer, 
art. 276, I, letras a e b, do Código Eleitoral. 

2. No que diz respeito à hipótese da 
letra a, tanto o parecer de fls. 12, da Pro
curadoria Regional Eleitoral, como o voto de 
fls. 18, do relator, deixam patente que a de
cisão recorrida deu fiel cumprimento à norma 
contida no art. 224 do Código Eleitoral. 

3. Essa norma, aliás, vem do Código Elei
toral de 1950 (Lei n? 1.164, de 24 de julho de 
1950), e sempre foi interpretada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral de maneira uniforme, nos 
mesmos termos da decisão recorrida. O parecer 
da Procuradoria Regional indica os Acórdãos 
ns. 979, 2.000, 2.168 e 2.182, todos do Tribunal 
Superior, publicados, respectivamente, nos Bo
letins Eleitorais ns. 19/251, 69/491, 68/434 e 
65/241. 

4. Quanto ao suporte para o recurso, com 
fundamento na letra b, nenhuma decisão di
vergente é indicada, fazendo referência o re
corrente, somente, a uma decisão do próprio 
Tribunal Superior, que teria sido proferida "re
centemente", num recurso originário de Ala
goas. Nas razões, protesta o recorrente pela 
juntada de certidão da mencionada decisão. 
Tal certidão, contudo, não foi apresentada, 
nem poderia ser, porque o Tribunal Superior 
não proferiu, nem em relação às eleições de 
1972, nem nas referentes a 1970 ou 1966, qual-
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quer decisão a respeito do assunto, em re
curso de Alagoas ou de qualquer outro Estado. 

5. Parece oportuno consignar, ainda, que 
ao admitir o recurso, como ordinário, o ilustre 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, De
sembargador Adriano Marrey, pondera: 

"Embora na Constituição Federal, 
art. 138, n? IH, e no Código Eleitoral, 
art. 276, n? II, letra a, somente tenha 
sido previsto recurso ordinário das deci
sões dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
versando sobre expedição de diplomas nas 
eleições federais e estaduais, dando a im
pressão de serem terminativas quando se 
trate de eleições municipais, há em con
trário a uma interpretação estrita, do 
texto legal, o magistério de Pontes de 
Miranda, em comentário ao dispositivo da 
Lei Magna, observando: "recurso ordi
nário, qualquer que seja a decisão sobre 
expedição de diplomas nas eleições fe
derais, estaduais e municipais. Esta
duais, aí, compreende estaduais stricto 
sensu e municipais" (v. "Comentários à 
Constituição de 1967, com a redação da 
Emenda n? 1, de 1969", Editora Revista 
dos Tribunais, vol. W, pág. 264). 

No mesmo sentido escreve a Profes
sora Rosah Russomano, em sua obra 
"Anatomia da Constituição", Editora Re
vista dos Tribunais,. pág. 231. 

Em sentido inverso é a manifestação 
de Antônio Tito Costa, no seu livro "Re
cursos em Matéria Eleitoral", Editora 
Revista dos Tribunais, 1968, pág. 59. 

Dada a controvérsia doutrinária, não 
me cabe optar por uma das correntes 
delineadas. 

Tratando-se, aliás, de recurso ordi
nário, penso que não me caberia a fil
tragem do apelo, salvo no aspecto de 
sua tempestividade. E ele se me afigura 
interposto no prazo legal". 

6. O entendimento do Tribunal Superior 
Eleitoral, sobre o assunto, é pacífico: no caso 
de eleições municipais as decisões dos Tribu
nais Regionais são terminativas, delas caben
do, tão-somente, recurso especial. Apenas du
rante a vigência da Constituição de 1967, na 
sua redação original, surgiram algumas deci
sões admitindo recurso ordinário, mesmo no 
caso de eleições municipais, quando versasse 
sobre inelegibilidade. 

7. Posteriormente, contudo, após a entra
da em vigor da Emenda Constitucional n? 1, 
através do Acórdão n 9 4.642, de 19 de outubro 
de 1970, de que foi relator o eminente Ministro 
Djaci Falcão, o Tribunal Superior Eleitoral 
decidiu que mesmo versando sobre matéria de 
inelegibilidade o recurso seria especial, se re
ferente a pleito municipal (B.E. 231/235) . A 
partir dessa decisão nunca houve sequer voto 
divergente, sendo pacífica, conseqüentemente, a 
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 

8. Em conclusão, o presente recurso, data 
venia, é especial, e, a nosso ver, não deve ser 
conhecido, uma vez que a decisão recorrida 
não foi proferida contra expressa disposição 
de lei, nem foi indicada qualquer decisão di
vergente". 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Thompson Flores (Relator) — 
Não conheço do recurso. 

2. Como acentuou o relatório, cinge-se à con-
trariedade das normas indicadas. 

Nada tem elas a ver com a nulidade da votação 
decretada pelo aresto recorrido, a qual se fez porque 
dos 541' votos encontrados, 333 foram julgados nulos. 
A solução está no art. 224 do Código Eleitoral. O 
aresto recorrido mais não fez que aplicá-lo, sem 
qualquer atrito com preceitos outros, menos com 
aqueles Indicados na petição recursal, como tem de

cidido esta Corte, conforme Acórdãos ns. 979, 2.000, 
2.168 e 2.182, sem possibilitar a viabilidade do excep
cional . 

3. Ante o exposto e, em conformidade com o 
parecer, na parte aplicável, não há como prosperar 
o recurso. 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
•Recurso n? 3.995 — AL — Relator: 'Ministro 

Thompson Flores — Recorrente: Antônio Monteiro 
Torres, candidato a Prefeito nas eleições de 15 de 
novembro de 1972, no Município de Monteirópolis, 
pela ARENA. 

•Decisão: Não conheceram do recurso. Decisão 
unânime. 

Presidência do Sr. 'Ministro Barros Monteiro. 
Presentes à sessão os Srs. 'Ministros Thompson Flo
res, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Hélio Proença Doyle, C. E . de Barros Barreto e o 
Prof. J . C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

(Sessão de 20-3-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.349 
Recurso de Diplomação n.° 307 — Classe V 

— Sao Paulo 

Com o julgamento do mérito da Reclama
ção n? 17, pelo Supremo Tribunal Federal, por 
sua procedência e subseqüente convalidação da 
medida liminar, que assegura ao reclamante a 
continuidade do exercício do mandato de Depu
tado Federal, os embargos declaratórios per
deram todo e qualquer objeto, pelo que é de se 
determinar o arquivamento do processo. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, determinar o arqui
vamento do processo, na conformidade das notas 
taquigráficas em apenso, que ficam fazendo parte 
integrante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 20 de março de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — Moacir Catunda, Relator. 
— J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73) . 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Moacir Catunda (Relator) — 
Senhor Presidente. Trata-se de embargos de decla
ração interpostos em 21-3-1972, por Sylvio José Ven-
turolli, ao Acórdão de n? 4.954, tomado na sessão 
de 13-12-1971, deste Tribunal Superior Eleitoral, que 
declarou nulos os votos e o diploma de deputado 
federal pelo Estado de São Paulo, sob a legenda 
do MDB, em virtude de denúncia pelos crimes arro
lados no art. 1?, inciso XI , do Decreto-lei n? 201, de 
27 de fevereiro de 1967, oferecida pelo representante 
do Ministério Público e recebida pela Justiça de 
São Paulo. 

Como pontos obscuros e contraditórios indicam-
se dúvidas sobre a eficácia do ato de recebimento 
da denúncia emergidas dos decisões do Colendo Su
premo Tribunal Federal, na Ação Penal n? 212 e 
no Recurso de Habeas Corpus n? 48.981, proclaman
do a sua competência para julgar o delito irrogado 
ao embargante, que está no exercício do mandato de 
deputado federal, com evidente exclusão da compe
tência da Justiça de São Paulo, cuja atividade per-
secutória condicionara o julgado embargado. 

Interpostos os embargos no dia 21-3-72, logo no 
dia seguinte chegou comunicação do despacho.exara
do na Reclamação n 9 17, pelo Relator-Ministro .Os
valdo Trigueiro, vasado nos termos seguintes: 
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"Oficio n? 143-5 — Em 22 de março de 
1972 — Senhor Presidente: Comunico a Vossa 
Excelência, para os devidos fins, que exarei 
o seguinte despacho nos autos da Reclamação 
n? 17, formulada por Sylvio José Venturolli 
contra esse Egrégio Tribunal: "Vistos: Sylvio 
José Venturolli reclama contra a decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral que lhe cassou o 
diploma de deputado federal pelo Estado de 
São Paulo, com desrespeito à decisão do Su
premo Tribunal Federal, na Ação Penal n? 212, 
em que se decidiu ser este último o competente 
para o processo e julgamento dos membros do 
Congresso Nacional. O reclamante manifesta 
o receio de sofrer irreparável lesão de direito, 
se o julgamento em causa for executado antes 
do pronunciamento do Supremo Tribunal. Para 
prevenir que iso aconteça — com eventual pre
juízo não só para o reclamante, como para 
a estabilidade da representação ao Congresso 
(Nacional — concedo a liminar requerida, de 
acordo com o art. 163 do Regimento Interno, 
determinando ao Tribunal Superior Eleitoral 
que suspenda a execução do processo em que 
se deu o ato reclamado, a fim de que Sylvio 
José Venturolli permaneça no exercício do 
mandato de deputado federal, até que o Su
premo Tribunal julgue a presente reclamação. 
— Brasília, 22 de março de 1972. — Oswaldo 
Trigueiro". 

É o relatório. 

ADITAMENTO AO RELATÓRIO 

Após a inclusão do recurso na pauta de julga
mento, publicado no D.J. de 26 de fevereiro próximo 
passado, o recorrente peticionou a este relator, re
memorando os fatos propiciadores dos recursos, de
nunciando ter o Colendo Supremo Tribunal Federal, 
em 17 dê setembro de 1972, julgado procedente a 
Reclamação n? 17, onde se proferira a liminar supra-
transcrita e pleiteando que se declare o recurso 
sem objeto. 

Lê o acórdão — fls. 190. 

VOTO 

O Senhor Ministro Moacir Catunda — Senhor 
Presidente. O despacho do eminente relator da Re
clamação n? 17, perante o Colendo Supremo Tri
bunal Federal, determinando a suspensão do processo 
em que se deu o ato impugnado, indicava o subres-
tamento dos embargos declaratórios, mesmo porque 
o objetivo colimado nestes fora alcançado pelo em-
bargante, através da decisão judicial de nível extra
ordinário, transcrita no relatório. 

Com o julgamento do mérito da reclamação, 
por sua procedência e subseqüente convalldação da 
medida liminar, que assegura ao reclamante a con
tinuidade do exercício do mandato de Deputado Fe
deral, os embargos declaratórios perderam todo e 
qualquer objeto, pelo que o meu voto é determi
nando o arquivamento do processo. 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso de Diplomação n? 307 — SP — Relator: 

Ministro Moacir Catunda — Recorrente: Procurado
ria Regional Eleitoral, Urubatan Salles Palhares e 
Oswaldo Junqueira Ortiz Monteiro, Deputados Fe
derais pelo MDB e ARENA, respectivamente — Re
corridos: TRE, Sylvio José Venturolli e ARENA. 

Decisão: Determinaram o arquivamento do pro
cesso. 

Presidência do Sr. Ministro Barros Monteiro. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros Thompson Flo
res, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Hélio Proença, Doyle, C. E . de Barros Barreto e o 
Prof. J . C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

.(Sessão de 20-3-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.350 
Recurso n.° 4.000 — Classe IV — Agravo — Piauí 

(Buriti dos Lopes) 

Recurso especial, trazendo matéria de jato 
e não abrangendo todos os jundamentos su-
jicientes da decisão recorrida, cujo seguimento 
joi indeferido. 

Agravo de instrumento desprovido. 
Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, negar provimento 
ao recurso, na conformidade das notas taquigráficas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
decisão. ; , _| IJS | 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 20 de março de 1973. — Raphael de 

Barros Monteiro, Presidente. — C. E. de Barros 
Barreto, Relator. — J. C. Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro C. E. de Barros Barreto (Re
lator) — Leio o acórdão do E. Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí, noticiado à fls. 10-11 destes autos 
de agravo de instrumento: 

"A sublegenda 1 da Aliança Renovadora 
Nacional, por seu advogado, recorreu para este 
Tribunal contra a decisão da Junta Apuradora 
da 33» Zona sediada em Buriti dos Lopes, que 
resolveu apurar a votação da 30» Seção da
quele município. 

Alegou o recorrente que, ao ser apresentada 
à Junta para apuração, a urna da 30» Seção 
apontava indício de violação, por isso que lhe 
faltava um dos selos de chumbo: o selo interno, 
fato que teria sido constatado pela Junta e 
mencionado em alta voz pelo Sr. José Cas
telo Branco, membro da aludida Junta. Apura
dora. E que, decidindo pela apuração, a citada 
Junta Apuradora descumprira os recomenda
ções do g -1? e incisos I a IV do art. 165 do 
Código Eleitoral. 

O recurso foi contrarrazoado e a Junta 
Apuradora no despacho que sustenta 6ua de
cisão, contesta que tenha dado pela existência 
de indícios de violação da urna e que o mem
bro José Castelo Branco não declarar que a 
urna estivesse visivelmente violada, mas sim 
que lhe faltava o selo de chumbo interno, isso 
após abrir o primeiro selo — o selo externo. 

Como se constata dos autos, não houve im
pugnação abertura da urna e apuração, mas 
apenas um protesto quando os votos já esta
vam todos colecionados. 

A douta Procuradoria Regional opinou pelo 
desprovimento do recurso. 

Isto posto: 
Acordam os Juizes do Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado do Piauí, por maioria de 
votos e de acordo com o parecer da Procura
doria Regional, vencido o Juiz Dr. Raimundo 
Alves Neto, depois de resolvida afirmativamen
te a preliminar sobre se o advogado do recor
rente poderia usar da palavra depois de falar 
o advogado do recorrido, conhecer do recurso 
mas para lhe negar provimento e confirmar 
a decisão recorrida". 

Contra esse aresto, foi interposto recurso espe
cial, apontando-se vulnerados o art. 165, § 1», I, do 
Código Eleitoral, e o art. 13, I, dá Resolução núme
ro 9.236, de 5-7-72, deste Tribunal (fls. 12-13). 

O apelo foi indeferido pelo ilustre Presidente do 
E. Tribunal a quo, com o seguinte despacho: 

"Não admito o recurso de fls. 26-7, por 
lncabível nò caso. 
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O r. acórdão de fls. 3-4, não violou a 
disposição legal apontada pelos recorrentes. E 
não poderia ter havido a alegada violação, visto 
que, nem sequer houve impugnação ou re
curso sobre a decisão da Junta Apuradora a 
respeito da possível violação da Urna n? 30, 
do Município de Buriti dos Lopes, lugar "Ca-
xingó", da 33* Zona desta Circunscrição 
(Piauí). 

A respeitável decisão de fls. 23-4 é, pois, 
terminativa, não comportando, assim, o re
curso especial formulado pelos recorrentes Ber
nardo Romão de Souza e José Nery Machado, 
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, respec
tivamente, pela Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA-1), nas eleições de 15 de novembro 
de 1972". 

Irresignando-se, os citados candidatos manifes
tam o presente agravo, insistindo na infringência 
argüida (fls. 2-3). 

Subindo os autos a esta Corte, neles oficiou o 
ilustre Procurador Dr. A . G . Valim Teixeira, em 
parecer aprovado pelo douto Prof. Moreira Alves, 
Procurador-Geral, nos seguintes termos: 

"Parece-nos que deve ser negado provi
mento ao agravo, pelos próprios fundamentos 
do despacho agravado. 

2. A decisão recorrida não violou o dis
posto no art. 165, § l 9 , do Código Eleitoral, 
pois, como se verifica do documento de fls. 9, 
da Junta Apuradora, e da decisão recorrida, 
a urna foi aberta e a apuração iniciada sem 
que tivesse havido qualquer impugnação. So
mente depois que as cédulas já haviam sido 
retiradas da urna e separadas, ou "coleciona
das" como declara o acórdão, é que surgiu o 
protesto. 

3. Note-se, ainda, que os próprios recor
rentes (n? 3 da petição fls. 4), declaram que 
nenhum fiscal, delegado, ou candidato da sub
legenda que integram esteve presente aos tra
balhos da mesa receptora. Não podem, em 
conseqüência alegar que teria havido fraude, se 
nem sequer estiveram presentes à votação e 
não impugnaram a urna na fase própria, nos 
expressos termos do § 2?, do art. 165: "As 
impugnações fundadas em violação da urna 
somente poderão ser apresentadas até a aber
tura desta". 

O despacho agravado, assim, é incensu-
rável". 

Ê o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro C. E. de Barros Barreto (Re
lator) — O art. 13, I, da Resolução n ' 9.236, deste 
Tribunal, que repete o art. 165, I, do -Código Elei
toral, estabelece que antes de abrir cada urna a 
Junta verificará se há indício de violação. 

E o § 1?, do mencionado art. 165 do Código 
reza que, em havendo o indicio, a Junta, antes da 
apuração, estabelecerá perícia. 

São esses os textos indicados como infringidos 
pelos ora agravantes. 

Entretanto, sua invocação, in casu, configura 
verdadeira petição de princípio, e nutrida de matéria 
eminentemente fática: enquanto a Junta Apuradora, 
exatamente porque não deu pela existência de in
dícios de violação, deixou de proceder à perícia, 
partem os agravantes da afirmação' da existência 
desses indícios para dizer vulnerado o texto que a 
determina nessa só hipótese. 

Ademais, outra razão suficiente, e não abordada 
no recurso, se apresenta no acórdão do E . Tr i 
bunal a quo: não houve impugnação na abertura 
da urna, levando à preclusão do debate pretendido, 
ex vi do § 2? do art. 165 do Código Eleitoral. z 

Assim, nego provimento ao agravo, mantendo o 
r. despacho indeferitório do recurso especial. 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA' 
Recurso n? 4.000 — PI — Relator: Ministro 

C. E. de Barros Barreto — Recorrente: Bernardo 
Romão de Souza e José Nery Machado, candidato 
a Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente pela 
ARENA-1, em Buriti dos Lopes. 

Decisão: Negaram provimento. Decisão unânime. 
Presidência do Sr. Ministro Raphael de Barros 

Monteiro. 'Presentes à sessão os Srs. Ministros 
Thompson Piores, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, 
Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle, C. E . de 
Barros Barreto e o Professor Moreira Alves, Pro
curador -Geral Eleitoral. 

(Sessão de 20-3-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.351 

Habeas Corpus n.° 57 — Classe I — Recurso 
— Sergipe (Tobias Barreto) 

Ação penal instaurada em face de denún
cia que não apresenta defeitos. 

Não cabe no âmbito do habeas corpus dis
cutir-se matéria de fato, cujo deslinde será 
próprio que se dê no curso da mesma ação. 

Recurso desprovido. 
Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral por unanimidade de votos, negar provimento 
ao recurso, na conformidade das notas taquigráficas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
decisão. . 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 22 de março de 1973. — Raphael de 

Barros Monteiro, Presidente. — C. E. de Barros 
Barreto, Relator. — J. C. Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. 

KRepublicado no D.J. de 11-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro C. E. de Barros Barreto (Re
lator) — Leio o acórdão do E . Tribunal Regional 
de Sergipe: 

"João Basílio de Oliveira, por intermédio 
de seus advogados, requer a este Tribunal, 
ordem de Habeas Corpus, visando extinguir o 
constrangimento que lhe é imposto através de 
ação penal que lhe move o Ministério Público 
Eleitoral da 23? Zona, de Tobias Barreto. 

O impetrante alega em seu pedido, a ine
xistência de crime, e a falta de justa causa 
que caracteriza a coação ilegal que sofre, nos 
termos do art. 648, item I, do Código de 
Processo Penal. 

Ouvido o Exmo. Sr. Dr. Procurador Re
gional Eleitoral às fls. 14-15, se manifesta pela 
denegação da medida, tendo em vista que a 
denúncia apresentada e recebida está reves
tida das formalidades legais, descrevendo de
lito eleitoral tipificado em artigo expresso no 
Código Eleitoral, e o fato narrado na denún
cia constituir crime em tese, não se justifi
cando a concessão de Habeas Corpus. 

É o relatório. 
Isto posto, 
Acompanhando o ponto de vista da douta 

Procuradoria Regional Eleitoral de que, no caso 
vertente, não cabe o remédio heróico do Habeas 
Corpus; 

Considerando que a denúncia apresentada 
é recebida está revestida de todas as formali
dades legais, descrevendo, com clareza, delito 
eleitoral tipificado em artigo expresso do Có
digo Eleitoral, senão vejamos: 
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"Art. 353. "Fazer uso de qualquer 
dos documentos falsificados ou alterados, 
a que se referem os arts. 348 a 352". 

Considerando que pela denúncia recebida, 
o requerente indevidamente recebeu os títulos 
de D . Josefa Maria de Jesus, João Nunes de 
Souza, José Valdo dos Santos, Edite Maria da 
Silva, José Barreto dos Santos, João Gualdino 
dos Santos, Lenalda Maria de Jesus, Manoel 
iMecia do Nascimento, Aurelina Barreto da 
Silva, Luíza Barreto da Silva, e Gildete' Ribeiro 
de Santana. Intimado a devolver, o fez, mas 
ainda que verdade fosse, não deixaria de existir 
crime eleitoral, pois o Código Eleitoral esta
belece, para quem utiliza documento falsifi
cado, as mesmas penas cominadas ao falsifi
cador, ex vi do art. 353 da Lei n? 4.737-65. 

Considerando que o fato assim conforme 
relatamos constitui crime em tese, não se jus
tificando ao nosso ver a concessão de Habeas 
Corpus, devendo a ação penal prosseguir, no 
curso da qual o paciente terá meios e oportu
nidades de produzir sua defesa; 

Voto, em conseqüência do exposto, pela 
denegação da medida. 

Assim sendo, 
Acompanho o voto do Exmo. Sr. Relator, 

e de acordo com o Parecer da Douta Procura
doria, acordam os Membros deste Egrégio Tri
bunal, por unanimidade, denegar a medida so
licitada". 

Contra esse aresto, e com fulcro no art. 276, n , b, 
do Código Eleitoral, recorre ordinariamente João Ba-
sílio de Oliveira à fls. 21-23, insistindo em que, 
verbis, "inexiste qualquer prova de ter o recorrente 
falsificado qualquer documento", bem ainda reiteran
do o argumento da falta de dolo no uso desse do
cumento . 

Nesta instância, oficiou a douta Procuradoria-
Geral em parecer de fls. 28, assim lavrado: 

"Alega o paciente que estaria sofrendo 
constrangimento ilegal, pois não praticara os 
crimes que lhe foram imputados pela denúncia. 

2. Trata-se, como se vê, de afirmação que 
demanda o aprofundado exame da prova, o que, 
consoante jurisprudência, descabe do âmbito do 
Habeas Corpus. 

3. Somos, pois, pelo não provimento do 
presente Habeas Corpus". 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro C. E. de Barros Barreto (Re
lator) • — A denúncia oferecida contra o ora recor
rente, que se colhe à fls. 2-3 dos autos da ação 
penal, apensados aos deste habeas corpus, con
signa: 

" x r v — Para complementar a evidência 
das falsificações, vale ressaltando o fato de 
que, intimado a devolver os títulos, o denun
ciado, embora dizendo que recebera tais auto
rizações, já assinadas, das mãos de terceiros, 
os devolveu, tendo o Dr. Antônio Ramos, De
legado Especial da ARENA-1, comparecido a 
Cartório apresentando, segundo' certidão exis
tente nos autos, as autorizações verdadeiras, 
recebendo novamente os títulos e, com isto, 
reconhecendo, expressamente, que as autoriza
ções apresentadas pelo denunciado eram falsas. 

Alega o denunciado, em sua defesa, que 
recebeu as autorizações falsas das mãos de ter
ceiros. Ainda que verdade fosse,: não deixaria 
de existir o crime eleitoral, pois o Código Elei
toral estabelece, para quem utiliza documento 
falsificado, as mesmas penas cominadas ao fal
sificador, ex vi do art. 353 da Lei n9 4.737, 
de 15 de julho de 1965". 

Sobre incabível discutir-se nesta espécie o que 
pretende o recorrente — haver ele ou não falsifi
cado as autorizações de recebimento de títulos de 
diversos eleitores,. 6eria mesmo ociosa a discussão, 

porque se lhe imputa o crime de uso do documento 
falsificado. 

E saber-se da existência ou não de dolo nesse 
uso, continua sendo matéria de prova, a ser apu
rada na ação penal, onde o denunciado produzirá 
sua defesa. 

A denúncia recebida descreve fatos que em tese 
constituem delitos. Não se configura falta de justa 
causa para a ação. 

De acordo com o parecer da ilustrada Procura
doria-Geral mantenho o acórdão do E . Tribunal 
a quo, desprovendo o recurso. 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Habeas Corpus n? 57 — SE — Relator: Ministro 

C. E. de Barros Barreto — Recorrente: João Basílio 
de Oliveira, candidato a Vice-Prefeito de Tobias Bar
reto, pela ARENA. 

Decisão: Negaram provimento. Decisão unânime. 
Presidência do Sr. Ministro Raphael de Barros 

Moniteiro. Presentes à sessão os Srs. Ministros 
Thompson Flores, Xavier de Albuquerque, Márcio 
Ribeiro, Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle, C. 
E. de Barros Barreto e o Professor J . C. Moreira 
Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Sessão de 22-3-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.353 
Recurso n.° 3-945 — Classe IV — São Paulo 

(Tanabi) 

1. Candidato que renuncia à sua candi
datura. Se escolhido novamente em outra con
venção, aquela renúncia não abrange esta es
colha posterior. Trata-se de direito estrito. 

2. Funcionário fiscal que exerce o seu 
cargo em região administrativa de tributos a 
como candidato. Deveria afastar-se do cargo 
que pertence o Município em que se registrou 
dentro no prazo marcado em lei. Se o não fez, 
e se registrou para a disputa de eleição, dito 
registro é nulo. 

3. • Decisão editada por votação unânime 
dos Juizes do TSE. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, .por unanimidade de votos, dar provimento, em 
parte, ao recurso, na conformidade das notas taqui
gráficas em apenso, que ficam fazendo parte inte
grante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 27 de março de 1973. — Raphael de 

Barros Monteiro, Presidente. — Antônio Neder, Re
lator. — J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral . 

(Publicado no D.J. em 7-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
O despacho pelo qual o nobre Desembargador Adria
no .Marrey, do Egrégio Tribunal Regional de São 
Paulo, admitiu o presente recurso, expõe, em termos 
completos, a questão. 

Componho o relatório com o seu texto e o leio 
para o Tribunal: 

"A matéria discutida nestes autos, de custo
sa apreensão, caso tenham de ser relidos em 
sua inteireza, reune-se em que, tendo o Dire
tório Municipal da Aliança Renovadora Na
cional, de Tanabi, promovido a 30 de julho 
p. findo, convenção para, escolha de candi
datos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, 
sucedeu de vir a mesma a ser anulada pelo 
M M . Juiz Eleitoral, por ter verificado a inter
venção irregular de representantes de diversos 
Departamentos. 
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Houve recurso, e este .Eg. Tribunal Regio
nal Eleitoral anulou a decisão, nos termos do 
v. Acórdão n 9 64.983, proferido a 4-9-72, junto 
em fotocópia à fls. 220 e segts., dos autos em 
apenso. 

2. Nesse Ínterim, e antes do julgamento 
proferido nesta Instância, realizou o Diretório 
Municipal da ARENA nova Convenção em Ta
nabi, a 27 de agosto, indicando candidatos aos 
vários postos eletivos, entre eles Milton Si l 
veira Perches, Antônio João Alves Pereira e 
Alberto Victolo — v. cópia da ata da con
venção, à fls. 4 e segts. 

3. O registro da candidatura dos dois 
primeiros foi impugnada pelo Presidente do 
próprio Diretório Municipal da ARENA, de 
Tanabi, pelos motivos constantes de fls. 43. 
E, quanto a Alberto Victolo, a impugnação 
partiu de José Siriani e Plávio Celso Conta-
tore, como candidatos e, ainda, como Delegados 
Especiais da sublegenda n? 1, da mesma 
ARENA, pelos motivos aduzidos à fls. 55 e 
seguintes. 

4. A resp. sentença de fls. 84-87 rejei
tou todas as impugnações, e foi objeto de re
curso de José Siriani e Flávio Celso Canta-
tore, abrangente agora também das candida
turas de Antônio João Alves Pereira e Milton 
Silveira Perches, além do registro do candi
dato Alberto Victolo, que permaneceu na sua 
mira — v. recurso, fls. 89 e seguintes. 

'Este Eg. Tribunal Regional Eleitoral, pelo 
v. Acórdão n 9 65.243, não tomou conhecimen
to do recurso, por ilegitimidade dos recorren
tes, considerando que não poderia uma sub
legenda validamente recorrer do registro de 
candidato de outra sublegenda do mesmo par
tido político (v. acórdão à fls. 110). 

Recorreram os mencionados José Siriani e 
outro, e ao seu apelo deu provimento o Egré
gio Tribunal Superior Eleitoral, pelo v. Acór
dão n? 5.277, de 1? de novembro de ,1972, para 
determinar fosse julgada pelo mérito a ma
téria controvertida (v. acórdão de fls. 130). 

5. Recebidos aqui os autos, no dia 6 do 
corrente, logo a 9 proferiu o Eg. Tribunal Re
gional Eleitoral o v. Acórdão n? 65.348, ne
gando provimento ao recurso. 

Decidiu-se, em relação a Antônio João 
Alves Pereira e Milton Silveira Perches, que, 
se haviam renunciado à disputa eleitoral, como 
candidatos escolhidos pela Convenção de 30 de 
julho, declarada nula por decisão do M M . Juiz 
Eleitoral, sua renúncia não chegara a produzir 
efeito, ante a anulação de todo o processo de 
registro resultante da convenção anulada. 
Assim, não havia impedimento a que concor
ressem em outra convenção posterior, de 27 de 
agosto e fossm indicados novamente, como can
didatos, tanto mais que haviam declarado ex
pressamente sua vontade de concorrer, che
gando a afirmar que revogavam sua desistên
cia anterior (fls. 39 e 40). 

Quanto ao candidato Alberto Victolo, de
cidiu o v. acórdão que a impugnação ao seu 
registro, baseada em que, sendo Agente Fiscal 
de Rendas, não se desincompatibilizara opor
tunamente, era improcedente, visto que, se
gundo consta de certidão expedida pelo Diretor 
do Serviço de Administração da Delegacia Re
gional Tributária — DRT/8 — de São José 
do Rio Preto, datada de 26 de setembro do 
corrente ano, o mencionado servidor está clas
sificado no Posto Fiscal de Monte Aprazível 
— e não em Tanabi, onde concorre — como 
chefe do dito Posto. 

Outrossim, de acordo com Portaria de 1970, 
mencionada na certidão, o Posto Fiscal de 
Monte Aprazível petrence à Inspetoria Fiscal 
de Mirassol, e o de Tanabi à Inspetoria Fiscal 
de Votuporanga. Para o Posto Fiscal de Ta
nabi nãc há lotação prevista de Agentes Fiscais 
de Renda. Por fim, as funções do recorrido 
se restringem ao Posto Fiscal de Monte Apra
zível, de que é chefe. De seu turno, segundo 

observado pelo Sr. Relator do acórdão, em 
petição dirigida ao M M . Juiz, Alberto Victolo 
se refere à sua não desincompatibilização, por 
ser Chefe do Posto de Monte Aprazível e não 
se incluir o Município de Tanabi entre os de 
sua competência funcional (fls. 63). E nos 
autos há outra certidão, daquela mesma De
legacia Regional Tributária, de que o recor
rido exercera as funções de Chefe do Posto 
Fiscal de Tanabi no período de 12-2-64 a 
4-7-68 (fls. 64). 

Daí concluir o Sr. Relator do v. acórdão, 
que Alberto Victolo, "embora possa vir a ser 
designado, por ato posterior, para exercer suas 
funções no Municpio de Tanabi, atualmente 
não as exerce: e não é, por isso, inelegível" 
(texiual, fls. 147). 

6 — Interpõem agora novamente José Si 
riani e Flávio Celso Contatore, sempre como 
Delegados da ARENA-1, de Tanabi, o pre
sente recurso especial, aliás, tempestivo e Iun-
dado no art. 276, n 9 I, letra a e b, do Código 
Eleitoral, alegando que, no tocante a Alberto 
Victolo, o v. acórdão recorrido infringiu a dis
posição do art. 1?, inciso II, letra c, da Lei 
Complementar n 9 5, pois, "está evidenciado nos 
autos que o referido candidato é chefe do 
posto fiscal de rendas do Estado, na Cidade 
de Monte Aprazível (vizinha de Tanabi), per
tencendo ambos esses municípios, mais o de 
Mirassol e outros, à DRT/8, com sede em 
São José do Rio Preto. 

"O Decreto Estadual a9 52.699, de 11 de 
março de 1971, com cópia nestes autos (folhas 
61) estabelece em seu art. 9? quais os muni
cípios que compõem a Delegacia Regional Tri
butária de São José do Rio Preto (DRT/8), 
no Estado de São Paulo. Tanabi, Monte Apra
zível, Mirassol, são alguns dos municípios da 
região que integram essa Delegacia. 

"Não resta nenhuma dúvida que o pre
ceito legal da LC-5 acima invocado alcança 
o referido candidato que, para poder pleitear 
a eleição, deveria ter-se desinccmpatibilizado 
em tempo hábil, o que não fez. Daí, a inele
gibilidade..." (textual, fls. 150). 

Teria ainda o v. acórdão recorrido discre-
pado, na interpretação da lei federal, da ju
risprudência do Eg. Tribunal Superior Elei
toral, de que trazem os recorrentes à colação 
o v. Acórdão n? 4.694, publicado no "Bole
tim Eleitoral" n ' 232, pág. 315, onde de
cidido que 

"Agente Fiscal lotado em determi
nada Região Administrativa, embora com 
exercício em um de seus municípios, tor
na-se inelegível para disputar cargos ele
tivos em qualquer dos municpios que 
compõem a referida região, se não se 
desincompatibilizar no prazo da lei". 

Esse v. acórdão está citado à fls. 116 
e 150. 

Quanto aos demais recorridos Milton Si l 
veira Perches e Antônio João Alves Pereira, 
chamados "candidatos renuneiantes", enten
dem os recorrentes que a renúncia dos mes
mos é "ato unilateral de vontade, definitivo e 
irrefutável", segundo a doutrina. E aduzem 
que "não importa indagar se noutra conven
ção os renuneiantes resolveram renunciar à re
núncia". . . O que importa é que o seu pedido, 
ou a sua manifestação nesse sentido, de modo 
expresso, foi aceita pelo Presidente do Dire
tório local. E não podiam mais voltar atroás!" 
KTextual, fls. 151). 

7 — Não houve impugnação dos recorridos. 
8 — Isto posto, admito o recurso, dado que, 

realmente, e pelo menos no tocante ao fun
damento da letra b, do art. 276, n9 I, do Có
digo Eleitoral, encontra ele supedâneo na con
tradição entre o contexto do v. acórdão re
corrido e o decidido no v. Acórdão n ' 4.694, 
do Eg. Tribunal Superior Eleitoral, já trans-
orito. 
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9 — Peço vênia, porém, para reportar-me 
à excelente , argumentação em contrário, de
duzida no voto do ilustre Juiz-Relator Gari-
baldi de Melo Carvalho, à fls. 146-48, também 
fundamentado em outros precedentes da ju
risprudência do Eg. Tribunal Superior Elei
toral, um deles objeto do v. Acórdão n? 4.656, 
relatado pelo eminente Ministro Célio Silva, 
em que essa augusta Corte Eleitoral, invo
cando a Resolução n? 8.807, declarou que 

"a inelegibilidade só alcança os can
didatos a cargos municipais quando se 
tratar de repartição pública que opera 
no município em que o candidato pre
tenda disputar eleição" (v. fls. 147) . 

10 — Quanto aos demais candidatos re
corridos Antônio João Alves Pereira e Milton 
Silveira Perches, o presente recurso se me afi
gura de todo inviável. Foram ambos indicados 
numa segunda convenção do partido. Sua re
núncia à candidatura resultante de indicação 
na primeira convenção, que foi anulada, não 
seria motivo impediente de nova indicação, 
feita com sua expressa anuência. 

Aliás, permito-me lembrar que, contra o 
registro desses candidatos somente havia se 
insurgido, no prazo legal, o Diretório Muni
cipal requerente do próprio registro (fls. 43) 
e não José Siriani, nem Flávio Celso Conta-
tore, os quais unicamente haviam impugnado o 
candidato Alberto Victolo (fls. 55-58). 

Os ora recorrentes voltaram-se contra os 
candidatos Antônio João e Milton após a sen
tença que deferiu o seu registro. Assim, a 
impugnação feita a ambos adveio exclusiva
mente no recurso de fls. 89 e, portanto, fora 
do prazo do art. 39 da Resolução n? 9.224. 

11 — Admitido, portanto, em termos, o re
curso sub judice, determino a imediata re
messa dos autos ao Egr. Tribunal Superior 
Eleitoral, com as cautelas legais". 

O parecer da i l . Procuradoria-Geral é a 
seguinte: 

"José Siriani e Flávio Celso Contatore, 
delegados da ARENA-1, no Município de Ta
nabi, Estado de São Paulo, recorrem da de
cisão que manteve o registro dos candidatos 
Antônio João Alves Pereira, Milton Silveira 
Perches e Alberto Victolo, candidatos da 
ARENA-2. 

2. O minucioso despacho de fls. 153 e se
guintes, do ilustre Desembargador Adriano 
Marrey, Presidente do Tribunal Regional Elei
toral, deixa totalmente clara a matéria a ser 
discutida e decidida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

3. ÍNo que diz respeito ao registro dos 
candidatos Antônio João Alves Pereira e M i l 
ton Silveira Perches, parece-nos que o recurso 
não deve ser conhecido. Tais candidatos re
nunciaram à candidatura quando escolhidos 
por uma convenção que veio a ser anulada. 
Realizada nova convenção, dentro do prazo 
novamente fixado pela Lei n ? 5.779, de 31 de 
maio de 1972, foram novamente escolhidos e 
autorizaram o registro. São totalmente im
procedentes, em conseqüência, as alegações dos 
recorrentes, uma vez que a renúncia anterior 
não poderia prevalecer após nova escolha e 
autorização expressa dos referidos candidatos 
no sentido de que os seus nomes fossem re
gistrados. 

Ainda que assim não fosse, contudo, o re
curso, quanto a esses candidatos, não poderia 
ser conhecido, pois os recorrentes não haviam 
impugnado o registro, e, diante disso, dele 
não poderiam recorrer. 

4. Quanto a Alberto Victolo, contudo, a 
situação é outra. Os recorrentes impugnaram 
o registro do candidato, alegando que incidia 
na inelegibilidade prevista no art. V>, II, c, 
combinado com os incisos VII, o e V, o, uma 

vez que, exercendo função de fiscalizaçã 
impostos, não se afastou do cargo. 

5. Deferido o registro pelo Juiz Elei 
e mantida a decisão pelo Tribunal Reg 
Eleitoral, recorrem com fundamento nas 1 
a e b, do art. 276, do Código Eleitoral, a 
tando como ofendida a letra c, do incis 
do art. 1?, da Lei Complementar n? 5 
1970, e como divergente o Acórdão tí> • 
do Tribunal Superior Eleitoral, publicad< 
Boletim Eleitoral tí> 232, pág. 315. 

6. Parece-nos que em relação a esse 
dldato o recurso deve ser conhecido e pro1 

O ilustre relator do acórdão recorrido, 
venia, confundiu-se ao citar os Acórdãos ni 
ros 4.656 e 4.694, ambos relatados pelo 
nistro Célio Silva, e a Resolução n? 8.80"; 
que foi relator o eminente Ministro 1 
Falcão, atual Presidente do Tribunal Sup 
Eleitoral. 

7. Através da Resolução n? 8.807, ti 
crita no Acórdão n? 4.656 (B.E. 232/276 
Tribunal Superior Eleitoral decidiu que "a 
legibilidade só alcança os candidatos a CÍ 
municipais quando se tratar de repartição 
blica que opere no municpio em que o 
didato pretende disputar a eleição". 

O E . Tribunal Regional Eleitoral do Es 
do Rio de Janeiro, contudo, declarou inele 
fiscal de rendas lotado em Niterói, e com 
risdição limitada aos municípios da respe< 
região, entre os quais não figurava aquek 
que pretendia se candidatar, sob o argum 
de que — 

"O texto da lei é claro e não a 
veita sequer para o caso a circunstâ 
do exercício da função fora do Mu 
pio, porque a única restrição é a de 
seja função exercida no território do 
tado". 

O Tribunal Superior Eleitoral conhecei 
recurso, pelas letras a e b, apontando < 
decisão divergente a citada Resolução mi 
ro 8.807 e como contrariados o art. 1*, VI 
combinados com os incisos V, a, e II, c, da 
Complementar n* 5-70, e lhe deu provim€ 

8. Já através do Acórdão n? 4.694 0 
232/315), também proferido em recurso c 
nário do Estado do Rio de Janeiro, e apon 
pelos ora recorrentes como decisão diverg 
o TSE decidiu que "Agente Fiscal lotado 
determinada Região Administrativa, em 
com exercício em um de seus municípios, 
na-se inelegível para disputar cargos ele 
em qualquer dos municípios que compõe 
referida Região, se não se desencompatibi 
no prazo da lei". 

9. Verifica-se, portanto, que no prin 
caso (Resolução n? 8.807 e Acórdão n? 4.» 
o TSE considerou elegível o Fiscal de Re 
que não estava lotado nem no município, 
na Região que abrangia esse mesmo munic 
Enquanto que, na segunda decisão — que i 
ciona a anterior — considerou inelegív< 
Fiscal de Rendas que embora não esth 
lotado no município em que pretendia disp 
o pleito, estava lotado na Região que abre 
esse mesmo município, sendo certo qi 
letra c, do inciso H , do art. 1', da Lei C 
plementar n? 5, de 1970, entende inele 
aquele que tenha interesse "eventual" no 
çamento, arrecadação, ou fiscalização de 
postos. 

10. Ora, o candidato Alberto Victolo, 
dente em Tanabi, onde disputou o pleito, ej 
as suas funções no município vizinho de M 
Aprazível, sendo os dois municípios, assim < 
os demais indicados no art. 9? do De< 
n9 52.699, de 11 de maio de 1971 (fls. 
integrantes da Região Tributária de São 
do Rio Preto. 

11. A decisão recorrida, assim, divi 
do Acórdão n* 4.694, do Tribunal Superior : 
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toral, e infringiu o disposto no art. 1', II, c, 
combinado com os incisos VH, a, e V, a, da 
Lei Complementar n 9 5-70, pois o candidato 
Alberto Victolo, exercendo função de fiscali
zação na Região Tributária à qual se integra 
o município de Tanabi tem interesse, pelo me
nos "eventual", no lançamento, arrecadação, 
ou fiscalização de impostos de toda a Região. 
Impõe-se, diante disso, parece-nos, o conhe
cimento do recurso, pelas letras a e b, do in
ciso I, do art. 276, do Código Eleitoral, e, co
nhecido, deve ser provido. 

12. A vista do exposto, e em conclusão, 
opina a Procuradoria-Geral Eleitoral pelo co
nhecimento e provimento, em parte, do re
curso, para que seja cancelado o registro do 
candidato Alberto Victolo, mantidos, contudo, 
os registros dos candidatos Antônio João Alves 
Pereira e Milton Silveira Perches". 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
No que respeita ao registro das candidaturas de 
Antônio João Alves Pereira e Milton Silveira Perches, 
meu entendimento é o mesmo que se lê no despacho 
e parecer supratranscritos. 

É que a renúncia manifestada ao ensejo da 
primeira escolha só em relação à mesma produz 
efeitos. , . | | |; 

Entendê-la ao ponto de nela incluir a segunda 
escolha é forçar a natureza jurídica de tal ato, 
pois é certo que desde o tempo dos romanos a dou
trina vem repetindo que a pessoa que tem vários 
direitos, e que renuncia a um deles, não pode ser 
havida como renunciante dos outros. 

E ainda hoje se proclama que a renúncia cons
titui direito estrito. 

De qualquer forma, ainda que prevaleça a tese 
de que a renúncia manifestada ao ensejo da pri
meira escolha é extensiva à segunda, o certo é que 
os Recorrentes não impugnaram o registro de tais 
candidatos, e, por isto, não tem o direito de im
pugnar a sentença que o deferiu. 

É de se reconhecer, puis, a inviabilidade deste 
recurso no ponto referente no registro. 

Quanto ao candidato Alberto Victolo, é de se 
reconhecer que estão demonstrados os requisitos de 
conhecimento do recurso (C.E., art. 276, I, a e o). 
A situação funcional em que ele se encontrava ao 
tempo do pleito era prevista no art. 1?, II, c, da Lei 
Complementar n 9 5-70, aplicável à inelegibilidade 
para as Câmaras Municipais. 

Se o mencionado Victolo tinha interesse direto, 
indireto ou eventual, por causa de seu cargo, no 
lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos 
em Tanabi, visto que servia na DRÍIY8 sediada em 
São José do Rio Preto, que abrange aquele Muni
cípio em que ele disputou a eleição, é de se con
cluir que tal funcionário e candidato deveria afas
tar-se de seu cargo público, isto por ser admissível 
que se beneficiasse de sua iunção para captar votos. 

A citada norma, estrita em termos latos, não 
comporta a inteligência que lhe deu o acórdão im
pugnado, como se conclui das palavras "indireta" e 
"eventual" escritas no seu texto. 

A mens legis no coso é a de proibir até mesmo 
a situação que dê ensejo à conquista de votos pelo 
candidato que exerça função pública de natureza 
fiscal. 

Conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, 
nos termos e para os efeitos do parecer supratrans-
crito da Procuradoria-Geral. 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n9 3.945 — SP — Relator: Ministro 

Antônio Neder — Recorrentes: José Siriani e Flávio 
Celso Contatore, delegados especiais da ARENA-1, 
e candidatos, respectivamen'7e a Prefeito e Vereador, 
no Município de Tanabi — Recorridos: Antônio João 
Alves Pereira e outros, candidatos a Vereador pela 
ARENA-2. 

Decisão: Conheceram e deram provimento, t 
parte, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relatx 
Decisão unânime. 

Presidência do Senhor Ministro Raphael de B Í 
ros Monteiro. Presentes à sessão os Srs. Ministi 
Thompson Flores, Antônio Neder, Márcio Ribei 
Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle, C . E . 
Barros Barreto e o Professor J . C. Moreira Alv 
Procurador-Geral Eleitoral. 

(Sessão de 27-3-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.356 
Recurso n.° 3.977 — Agravo — Classe IV 

— São Paulo (Palestina) 

Nega-se provimento a agravos, quando 
primeiros agravantes não provam que a á 
cisão impugnada haja contrariado expres 
disposição de lei nem tenha divergido de oul 
no interpretar qualquer norma, e os segund 
agravantes não se acham legitimados para 
ato da impugnação que ajuizaram. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior EU 

toral, por unanimidade de votos, negar provimen 
aos agravos, na conformidade das notas taquigráíic 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante < 
decisão. 

Sala dos Sessões do Tribunal Superior Eleitora 
Distrito Federal, 29 de março de 1973. — Barr 

Monteiro, Presidente. — Antônio Neder, Relator. 
Esteve presente ao julgamento o Dr. Osc 

Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, Substituí 

(Publicado no D.J. de 18-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) 
O despacho impugnado nos presentes agravos, < 
autoria do nobre Desembargador Adriano Marrc 
Presidente do Eg. Tribunal Regional de São Paü, 
expõe a controvérsia nestes termos (fls. 169 a 174 

"1 — Havia este Egr. Tribunal Region 
Eleitoral, pelo v. Acórdão n ' 65.205, proierii 
em 12 de outubro p. rindo, mantido decis; 
do M M . Jui2 Eleitoral de Palestina, inaeí 
rindo pedido de registro de candidatos t 
Movimento Democrático Brasileiro, a Pretéit 
Vice-Prefeito e Vereadores, no Município : 
Palestina (v. o resp. acórdão, no "D.O.E . 
à fls. 104 destes autos). 

2 — Fez, então, o Delegado Especial des. 
partido, no aludido Município, com que se re. 
lizasse no dia 18 de outubro nova convença 
Prefeito e Vereadores (v. cópia da ata, 
sendo escolhidos os candidatos a Prefeito, Vic 
fls. 25). 

3 — Requerido o registro das candidatura 
impugnaram-no o Diretório Municipal i 
Aliança Renovadora Nacional, e os candidat 
a Prefeito e Vice-Prefeito, desse partido, < 
nomes Osvaldo Sonego e José Maciel de Ca 
valho, e mais Valter Bissoli e outros (folh 
37-43 e 60-62). 

4 — Em resp. sentença, rejeitou o MM. Ju 
Eleitoral a impugnação de Valter Bissoli 
outros, "porque formulada por parte ilegítim 
nos termos do art. 38 da Resolução n? 9.224 
(síc — devia ser art. 39) — v . fls. 96. 

Acolheu, porém, S. Ex ? a outra impugni 
ção e, ponderando ter sido a convenção part 
daria do MDB realizada "após o último d 
possível, fato que a maculou imediatament 
considerou nulas, como conseqüência, as su; 
deliberações". Nessa conformidade, recusou 
magistrado o registro pleiteado (v. sentenç 
íls. 92-96). 

5 — Houve recurso do MDB, através de st 
Delegado Especial (fls. 97), e de Valter Bissc 
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e outros, inconformados estes últimos com a 
decisão que os teve por parte ilegítima (folhas 
139). 

Ao primeiro desses apelos deu provimento 
este Egr. Tribunal Regional Eleitoral, .pelo 
v. Acórdão n? 65.331, para determinar o re
gistro de todos os candidatos impugnados. 
Quanto ao de Valter Bissoli e outros, decidiu-
se dele não tomar conhecimento, "por faltar-
lhes (aos recorrentes) qualidade para impug
nar registro de candidatos do partido ao qual 
declaram pertencer condicionalmente" (v. acór
dão, à fls. 150, e o voto do relator, nele ado
tado, à fls. 151-55). 

6 — Recorrem agora, novamente, Osvaldo 
Sonego e José Maciel de Carvalho, como can
didatos da ARENA (fls. 156) e bem assim, 
Valter Bissoli e outros, referidos na petição 
à fls. 159, dizendo-se todos inconformados com 
o v. acórdão proferido. 

Fundam os primeiros recorrentes seu re
curso no art. 276, n 9 I, letras a e b, do Có
digo Eleitoral, alegando que os termos da de
cisão do Egr. Tribunal Superior Eleitoral, ao 
responder à Consulta n? 4.582, somente per
mitiriam proceder-se a nova convenção no 
caso de substituição de candidates, sem dis
pensar a observância do art. 55 da Resolução 
n 9 9.224. Ora, o v. acórdão — ao que dizem 
os recorrentes — "deferiu o registro de can
didatos a Vereador, feito com apenas 28 dias 
de antecedência, quando a Resolução fala em 
60 dias". Teria sido contrariada a letra da 
Lei Federal n? 5.779, de 31-5-72, "que esta
belece em seu art. 1? o prazo de 70 dias antes 
do pleito para a apresentação do reçuerimento 

1 de registro de candidatos, e continua em plena 
vigência" (textual). 

Ademais, dizem as razões, "a convenção 
de 18 de outubro não atendeu às formalidades 
exigidas pelo art. 2? da Resolução, sob pena 
de nulidade. Não houve publicação do edital 
na Imprensa. Não houve notificação pessoal 
e o prazo do Edital no Cartório Eleitoral não 
foi de 3, mas 2 dias" (textual, fls. 157). 

Dizem, por seu turno, os segundos recor
rentes, Valter Bissoli e outros, fundar seu re
curso no mesmo art. 276, n 9 I, letra a, do Có
digo Eleitoral, e argumentam — "decidiu este 
Egr. Tribunal que as filiações feitas em livro 
pelo MDB, de Palestina, livro julgado nulo e 
imprestável, eram válidas. Dentre aqueles fi
liados estão os recorrentes. O Parecer do Digno 
Sr. Procurador, integrante do V . Acórdão, 
assim fala "Além do lato de que a argüição 
só seria pertinente aos membros do partido, 
eventualmente prejudicados com a irregulari
dade..." Os recorrentes são estes membros 
prejudicados. 

"Nesta qualidade e não na qualidade de 
simples eleitores é que impugnaram e recor
reram! E nesta qualidade, agora entendida a 
filiação no livro como válida, na qual se in
cluem, é que impetram o presente recurso 
para o Egrégio Tribunal Superior", (textual, 
fls. 159-60). 

7 — O recorrido ofereceu contra-razões 
(fls. 161 e segts.). 

8 — Isto posto, observo que ambos os re
cursos são tempestivos. 

Entretanto, o de fls. 156-58, em nome de 
Osvaldo Sonego e José Maciel de Carvalho, 
embora fundado na letra b, do art. 276, tí> I, 
do Código Eleitoral, nenhuma outra decisão 
de Tribunal Regional Eleitoral aponta, em sen
tido contrário ao v. acórdão recorrido. É, pois, 
nesse tocante, destituído de fundamento. Ine-
xiste dissídio jurisprudencial a ser dirimido 
pelo Eg. Tribunal Superior Eleitoral. 

E quanto à letra o, evidentemente não tem 
razão os recorrentes. Consoante bem ponde
rado no parecer da douta Procuradoria Re
gional Eleitoral, a segunda convenção do MDB, 
em Palestina, foi realizada para substituição 
dos candidatos escolhidos oportunamente, e que 

não puderam ser registrados por ter sido a 
primeira convenção anulada pelo v. acórdão 
deste Egr. Tribunal, de n? 65.205, à fls. 104, 
aliás, mantido pelo Egr. Tribunal Superior 
Eleitoral, por v. acórdão no Recurso n? 3.889, 
em sessão de 30 de outubro, segundo consta de 
telex aqui recebido e publicado no "Boletim 
Federal" no "D40.E.", de 2-11-72, pág. 61. 

Destinando-se, portanto, a essa substitui
ção, "o pedido podia ser feito após o prazo 
de encerramento do registro de candidatos, 
como igualmente, e por motivos óbvios, podia 
a convenção se efetuar depois do dia 27 de 
agosto. É o que resulta da resposta dada pelo 
Egr. Tribunal Superior Eleitoral à consulta de 
que se teve comunicação pelo telex transcrito 
à fls. 50. Por essa deliberação, aquela Co-
lenda Corte equiparou a nova escolha de can
didatos ao registro em substituição, de que 
cogitam os arts. 54 a 56 da Resolução núme
ro 9.224..." (v. parecer, fls. 144). 

Decidindo nos termos desse parecer, não 
afrontou o v. acórdão, quanto aos candidatos 
a Prefeito e Vice-Prefeito do MDB, a.expressão 
literal da Lei n? 5.779, única invocada pelos 
recorrentes. 

Quanto aos candidatos a Vereador, o v. 
acterdão dJeterminou o seu registro, enten
dendo que o mesmo motivo relevante, acenado 
pelo Egr. Tribunal Superior Eleitoral, na res
posta à mencionada Consulta tí> 4.582, ou seja, 
a não ocorrência de registro de nenhum can
didato, em razão de impugnação acolhida 
(fls. 50), justificaria também, no caso em 
apreço, a escolha de outros candidatos à Ve-
reança, em nova convenção, para substituição 
dos que não puderam ser registrados. 

•Assim resolvendo, não afrontou o v. acór
dão recorrido a letra da Lei n 9 5.779, que, aliás, 
não cogita absolutamente da substituição de 
candidatos. 

Finalmente, no que diz ao argumento dos 
recorrentes, relativo a irregularidades na con
vocação da segunda convenção, responde bem 
o ilustre Ministério Público Eleitoral, que "além 
do fato de que a argüição só seria pertinente 
aos membros do partido, eventualmente pre
judicados com a irregularidade, observe-se que, 
no caso se trata de prazo judicial, em que 
vive a regra do dies a quo non computatur. 
Publicado o Edital em 16 de outubro, o ter
ceiro dia foi o da realização da convenção, 
justificando-se mesmo a rapidez da convoca
ção à vista da premência dos prazos para o 
registro dos candidatos" (textual, parecer à 
fls. 146). 

Assim, aos ora recorrentes Osvaldo Sonego 
e seu companheiro José Maciel de Carvalho, 
filiados à Aliança Renovadora Nacional, não 
competiria fiscalizar a regularidade da convo
cação da convenção do MDB, dado que nenhum 
prejuízo poderiam argliir. 

9 — Quanto ao recurso de Valter Bissoli 
e outros (fls. 159 e segts.), cumpre notar que, 
havendo eles sido julgados parte ilegítima para 
recorrer, dado que não são nem candidatos, 
nem Delegados de partido, faltando-lhes qua
lidade para impugnar candidatos (Resolução 
n? 9.224, art. 39), também observou o v. acór
dão que os mesmos não poderiam ser admitidos 
a recorrer, dado que, ou não seriam filiados 
ao MDB, e nenhum interesse lhes competiria 
na convenção dessa agremiação política, ou 
seriam filiados (como admitem os recorrentes, 
à fls. 140) àquele partido, e, nesse caso, não 
teriam, ainda mais como simples eleitores, qua
lidade nem interesse para impugnar candi
datos de seu próprio partido. 

10 — Por todo o exposto, não vejo como 
possa admitir os recursos interpostos. Dene-
golhes, portanto, seguimento". 

Interpostos os dois agravos de fls. e fls., o pri
meiro por Osvaldo Sonego e José Maciel de Car
valho, respectivamente candidatos a Prefeito e Vice-
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Prefeito pela ARENA do Município de Palestina, e o 
Eegundo por Valter Bissoli e outros, membros do 
MDB e participantes da sua Convenção Municipal, 
deduziram os agravantes as razões de fls. e fls. 
assim redigidas:... (lê). 

A H . Procuradoria-Geral opinou sobre o caso 
com estas razões (fls. 191): 

" A nosso ver, os dois agravos não devem 
ser providos, porquanto, como bem demonstra 
o despacho agravado (fls. 171 a 174), na hipó
tese não se configura nenhum dos dois pres
supostos de admissibilidade do recurso especial 
aludidos no art. 276, I, do Código Eleitoral". 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
Os l»s Agravantes, como bem demonstra o respei
tável despacho impugnado, nem provaram que o acór
dão a que interpuseram o recurso especial indeferido 
haja contrariado expressa disposição de lei. nem que 
ele esteja a divergir de outro no interpretar qualquer 
norma. 

Os 2?s Agravantes, bem se conclui dos autos e 
se lê no supra-transcrito despacho, não se acham 
legitimados para o ato de impugnação que ajui
zaram. 

Por estas razões, e reportando-me às do supra-
dito despacho, nego provimento aos dois agravos. 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 3.977 — Agravo — SP — Relatoi: 

Ministro Antônio Neder — Recorrentes: l?s) Os
valdo Sonego e José Maciel de Carvalho, candidatos 
p. Prefeito e Vice-Prefeito pela ARENA de Palestina: 
2?s) Valter Bissoli e outros, membros do MDB e 
convencionais. 

Decisão: Negaram provimento a ambos os agra
vos. Decisão unânime. 

Presidência do Sr. Ministro Barros Monteiro. 
Presentes à sessão cs Srs. Ministros Thompson 
FloTes, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Ca
tunda. Hélio Proença Doyle. C. E . de Barros Bar
reto e o Dr. Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral 
Eleitoral. Substituto. 

(Sessão de 29-3-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.357 
Recurso n.° 3.987 — Classe IV — Mato Grosso 

(Alto Garças) 

Nulidade de votação — Cédulas renume-
raãas seauidamente — Código Eleitoral, arti
gos 220-JV e 146-V; Resolução ri> 8.740 do TSE, 
art. 24-V. 

A simples inobservância da formalidade de 
numeração de cédulas em séries de 1 a 9, com
promete o sigilo do voto e acarreta a plena 
nulidade da votação. 

Conhecimento e provimento do recurso. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, conhecer e dar 
provimento ao recurso, na conformidade das notas 
taquigráficas em apenso, que ficam fazendo parte 
Integrante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 29 de março de 1973. — Raphael de 

Barros Monteiro, Presidente. — Márcio Ribeiro, Re
lator. 

Esteve presente ao julgamento o Dr. Oscar 
Corrêa Pina, Procurador-GeTal Eleitoral, Substituto. 

(Publicado no D.J. de 11-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
A ARENA-I recorre de Acórdão do Egrégio Tribunal 
Regional, às cfls. 20-21, que, dando provimento a 
recurso necessário da Junta Apuradora de Alto 
Garças, validou a votação da 1» Seção da 27? Zona 
Eleitoral, apurada em separado por terem as cédulas 
oficiais sido numeradas seguidamente e não em 
séries de 1 a 9, como determina a Resolução n ' 9210 
deste TSE, em seu art. 24, inciso V. 

A recorrente alega violação dos arts. 220-FV e 
146-V do Código Eleitoral, e dessídio jurisprudência] 
com o Acórdão n? 4.815, relator Ministro Antônio 
Neder. 

A Procuradoria-Geral da República, no parecer 
de fls. 37-38 opina pelo conhecimento do recurso 
pelo permissivo da letra b (do art. 276-1 do Código) 
mas pelo seu desprovimento, consoante outra decisão 
desta Corte, o Acórdão n 9 4.139, relator Ministro 
Décio Miranda. 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
Em espécie idênticas foram, realmente proferidas 
neste Tribunal decisões dispares, resumidas nas se
guintes ementas: 

"Recursos ns. 3.451 e 3.552 — Classe IV 
G R — Nos termos do art. 24, V, da Resolução 
n? 8.740. do Tribunal Superior Eleitoral, a 
numeração das cédulas oficiais deve ser feita 
em séries contínuas de um a nove, e, não de 
maneira seguida. Feita por este modo, o sigilo 
do voto fica comprometido. É de se anular a 
votação em que as cédulas foram numeradas 
seguidamente". 

"Recurso ri> 2.916 — Classe IV — Maranhão 
— Cédulas numeradas seguidamente — Sem 
demonstração de preiuízo, não é de se anular 
a votação, admitindo-se que a irregularidade 
tenha sido adotada sem malícia e por mera 
inadvertência pela Mesa Receptora". 

Aliás, para melhor elucidação do Tribunal leio 
na íntegra os votos proferidos (fls. 20, 43 e 46). 

Das duas decisões a segunda, relatada pelo M i 
nistro Antônio Neder. parece mais conforme à lei. 

(Considerando o Código Eleitoral vigente nula a 
votação quando preterida formalidade essencial do 
sigilo dos sufrágios (art. 220-IV) e classificando 
como tal a numeração da cédula única" de acordo 
com as instruções do Tribunal Superior (art. 146-V3 
— deve-se reconhecer que, se a cédula for nume
rada em divergência com ditas Instruções, ocorre 
violação do próprio texto do Código Eleitoral. 

Por outro lado a diversência entre a decisão re
corrida e o Acórdão n 9 4.815, relatado pelo Ministro 
Antônio Neder é flagrante. 

É verdade que a outra decisão deste Tribunal, 
relatada pelo Ministro Décio Miranda considera ne
cessária a comprovação de que o sigilo do voto tenha 
sido efetivamente violado. 

Já tendo admitido a vulneração da própria lei 
pelo simples não atendimento das Instruções deste 
Tribunal no tocante à numeração da cédula, con
sidero inaplicável à espécie o art. 219 do Código 
Eleitoral, como o fez o Ministro Antônio Neder ao 
reconsiderar seu voto nestes termos: 

"É que, meditando o assunto, formei o 
convencimento de que no caso do art. 219 do 
Código Eleitoral se trata de nulidade não co-
minada, isto é, de nulidade que resulta de 
simples contradição com a forma legal, como 
ensina Pontes de Miranda em lição que o 
ilustre advogado Dr. Cândido de Oliveira Netto 
invoca em suas razões de recurso (fls. 5): ao 
passo que, em se tratando de formalidade 
essencial ao sigilo dos sufrágios, sua preteri
ção constitui nulidade cominaãa, como se ve
rifica no art. 220, TV, do Código Eleitoral. 

Note-se que o art. 148 da Constituição 
de 1967, texto da Emenda n? 1, expressa, que 
o voto é secreto, donde a certeza de que o si-
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gilo é inerente ao ato de votar, é uma quali
dade do ato, e a de que este só se forma en
volvido nele. — Concluo que o respeitável 
acórdão recorrido infringiu o art. 148 da Cons
tituição de 1967 (texto da Emenda n'>cl) e os 
arts. 146, V (integrado pelo art. 24, V, da 
Resolução n? 8.740), § 3?, e 220, IV, do Código 
Eleitoral. — Retificando-me, voto pelo conhe
cimento e provimento dos recursos, ficando, 
assim, nula a votação da Urna n ' 4.782 da 
Guanabara". 

Conheço do recurso pelos permissivos das letras 
: b, do art. 276-1, do Código Eleitoral e lhe dou 
>vimento para restabelecer a sentença do Juiz. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 3.987 — MT — Relator: Ministro 

rcio Ribeiro — Recorrente: ARENA-1, por seu 
legado especial de Alto Garças. 
Decisão: Conheceram e deram provimento. De-

ío unânime. 
Presidência do Senhor Ministro Raphael de Bar-
Monteiro. Presentes à sessão os Srs. Ministros 

ompson Flores, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, 
•acir Catunda, Hélio Proença Doyle, C. E . de 
rros Barreto e o Dr. Oscar Corrêa Pina, Procura-
•-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Sessão de 29-3-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.358 
Recurso n.° 4.021 — Classe IV — Piauí 

(União) 

/ — Recurso contra a expedição de diplo
ma, invocando fraude no alistamento e na 
eleição. Desprovimento, porque tardia a in
vocação, de resto, desamparada de prova. 

II — Recurso especial limitado ao art. 276, 
/, a, do Código Eleitoral. 

III — Não conhecimento, por falta de presu-
postos. 

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

al, por unanimidade de votos, não conhecer do 
urso, na conformidade das notas taquigráficas 

apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
isão. 
Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 3 de abril de 1973. — Raphael de Barros 

nteiro, Presidente. — Thompson Flores. Relator. 
3. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 11-5-73). 

RELATÓRIO 
O Senhor Ministro Thompson Flores (Relatar) — 

ocando fraude no alistamento e na própria elei-
, manifestaram o candidato a Prefeito do Muni-
o de União, no Piauí, e o Delegado da ARENA, 
urso contra a diplomação do candidato eleito, 
tencente ao M D B . 
Não teve sucesso, porém, eis que o Tribunal Re

nal Eleitoral, em acórdão unânime de 8-1-73, 
proveu a pretensão. 
Sua ementa dispõe: 

"É de ser negado provimento ao recurso 
de diplomação fundado em alegação de fraude 
no alistamento e na votação, de cujos atos, 
se verdadeiros, caberia recurso na época opor
tuna. 

Rejeição de preliminar de adiamento do 
julgamento para produção de provas". 

2. Daí o recurso especial, manifestado à folhas 
4, fundado no art. 276, I, a, do Código Eleitoral, 
icando-se como • afrontados os arts. 222, 223, 237 
70, daquele Diploma. 

Admitido pelo despacho de fls. 65-v., mereceu 
as razões do recorrido, fls. 66-67. 

3. Parecer da douta Procuradoria-Geral da Re
pública, nos termos seguintes: 

"Trata-se de recurso especial, manifesta
do com fulcro no art. 276, I, letra a, do Código 
Eleitoral, contra decisão do Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral do Piauí, que negou pro
vimento ao recurso, por entender que a ma
téria nele versada — fraude no alistamento 
e nos eleições — deveria ser atacada na época 
e pelos recursos próprios. 

2. Insiste o recorrente, sustentando que 
sua alegação está provada, nos autos, exube
rantemente, devendo, pois, ser provido o seu 
recurso. 

3. Trata-se, como se vê, de questão que, 
por versar aprofundado exame da prova, des-
cabe do âmbito do recurso especial, consoante 
tranqüila jurisprudência. 

4. Somos, pois, pelo não conhecimento do 
presente recurso". 

É o relatório. 
VOTO 

Não conheço do recurso. 
2. Limitou-se ele ao art. 276, I, a, do Código 

Eleitoral e invoca contrariedade por parte do aresto 
impugnado dos preceitos referidos na petição tecursal, 
dado que não foi reconhecida a fraude no alista
mento, bem como na própria eleição pelos atos que 
deduz. 

3. Desprezando tanto a Junta, como o próprio 
Tribunal, porque tais vícios não foram argüidos a 
tempo, e mais, porque despidos de quaisquer ele
mentos informativos, não afrontaram os decisórios 
as normas em questão, dado que integram elas o 
sistema adotado pelo Código, o qual aceita a pre
clusão (arts. 169 e seguintes; 259 e 262 e seus in
cisos) , salvo em hipóteses que especifica, as quais 
não cabem na espécie, como bem considerou o re
corrido, invocando precedente desta Corte '(Boletim 
Eleitoral ti> 203, pág. 535) . 

É o meu voto. 
Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n<? 4.021 — PI — Relator: Ministro 

Thompson Flores — Recorrente: Gervásio Costa 
Filho, candidato ao cargo de Prefeito, pela ARENA 
e José Raimundo Bona Medeiros, Deputado Estadual 
e Delegado da ARENA. 

Decisão: Não conheceram do recurso. Decisão 
unânime. 

Presidência do Senhor Ministro Raphael de Barros 
Monteiro. Presentes à sessão os Senhores Ministros 
Thompson Flores, Antônio Neder. Márcio Ribeiro, 
Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle, C . E . de 
Barros Barreto e o Professor J . C. Moreira Alves, 
Procurador-Geral Eleitoral. 

(Sessão de 3-4-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.359 

Recurso n.° 4.022 — Agravo — Classe IV — Piauí 
(Padre Marcos) 

Agravo de Instrumento — Simples eleitor 
não tem qualidade para interpor recurso de 
decisão de TRE. 

Recurso desprovido. 
Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, negar provimento 
ao recurso, na conformidade das notas•• taquigráficas 
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apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
isão. 
Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 3 de abril de 1973. — Barros 
nteiro, Presidente. — Moacir Catunda, Relator. 
J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 18-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Moacir Catunda (Relator) — 
ta-se de agravo de instrumento interposto do 
oacho do Sr. Desembargador-Presidente do TRE, 
egatório de seguimento de recurso oferecido contra 
rdão que negou provimento a apelo para con-
aar decisão da Junta Apuradora da 19» Zona. 
diplomou os candidatos José Jubeüno de Macedo 

Tosé Bento Sobrinho, eleitos para os cargos de 
feito e Vice-Prefeito. pela ARENA, no Muni-
o de Padre Marcos, eleições de 15-11-72. 
0 despacho agravado é do teor seguinte: 

"Francisco de Moura Macedo, eleitor do 
Município de Padre Marcos, interpôs recurfo 
especial para o Colendo Tribunal Superior Elei
toral, com arrimo no art. 276, Inciso I, letra a, 
do Código Eleitoral, dando como vulnerados os 
arts. 83 e 211 do citado diploma legal. 

A decisão recorrida não feriu as disposi
ções legais como entendeu o recorrente, pois 
que os votos em branco não podem ser compu
tados aos nulos para efeito de se declarar pre
judicada a eleição, quando a mesm atingir 
mais da metade dos votos do município. O que -
determina essa providência é a soma dos votos 
nulos, como preceltua o art. 224 do citado 
Código. 

Por outro lado, o recorrente não tem qua
lidade, como simples eleitor, embora esteia re
presentado por ilustre causídico, para postular 
perante o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, 
pois nem mesmo Delegado Municipal o é. 

Com esses fundamentos não admito o re
curso". 

Contraminutado o agravo, subiram os autos a 
1 instância, neles oficiando a douta Procuradoria-
•al Eleitoral, assim: 

"O despacho agravado é incensurável. Pelos 
seus próprios fundamentos perece-nos que deve 
ser negado provimento ao agravo". 

VOTO 

O Senhor Ministro Moacir Catunda (Relator) — 
iespacho agravado conforma-se plenamente à pre
lo legal, pelo que o meu voto é negando provi-
nto ao recurso, porque simples eleitor não possui 
ilidade para recorrer ao TSE, de decisão de TRE. 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 

Recurso n? 4.022 — Agravo — PI — Relator: 
listro Moacir Catunda — Recorrente: Francisco 
Moura Macedo, eleitor — Recorridos: José Jube-
> de Macedo e José Bento Sobrinho, eleitos Pre-
o e Vice-Prefeito, respectivamente, pela ARENA. 
Decisão: Negaram provimento ao agravo. De-

ío unânime. 
Presidência do Sr! Ministro Barros Monteiro, 

isentes à sessão os Srs. Ministros Thompson Flores, 
tônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 'Hélio 
jença Dõyle, C. E. de Barros Barreto e o Professor 
C . Moreira Alves, Procurador-Geral Eletioral. 

ACÓRDÃO N.°. 5.361 
Recurso n.° 4.005 — Classe IV — Alagoas 

(Porto Real do Colégio) 

Eleição Municipal. Nulidade. 
Votos marcados com sigla de partido, que 

não registrara candidato a Prefeito, excedendo 
de mais da metade o total da votação. 

Incidência do art. 224 do Código Eleitoral. 
Provimento de recurso especial. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, dar provimento ao 
recurso, na conformidade das notas taquigráficas em 
a.nenso, que ficam fazendo parte integrante da de
cisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 5 de abril de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — Márcio Ribeiro, Relator. — 
J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

'(Publicado no D.J. de 18-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
O 'Dr. Procurador Regional, alegando vulneracão do 
art. 224 do Código Eleitoral, interpõe recurso de 
Acórdão do TRE aue, confirmando decisão da Junta 
Apuradora da 37» Zona por voto de desemroate, man
teve a prociamação dos eleitos para Prefeito. Vice-
Prefeito e Vereadores de Porto Real do Colégio, não 
obstante os votos em branco e nulos excedessem a 
mais da metade dos votos do Município. 

Entendeu a maioria que a nulidade do art. 224 
do Código Eleitoral e do art. 53 da Resolução núme
ro 9.236 diz respeito à nulidade de. votação definida 
nas alíneas do art. 222 do mencionado Código e 
não a simples consignação de cédulas ou votos nulos. • 

Salientou, aliás, que. no caso. a nulidade havia 
sido provacada pelos eleitores, que marcaram as cé
dulas, com a sigla MIDB, não sendo razoável permitir 
que a eleição — "ato sério, que custa tralbalho, 
atropelo, despesa e até sacrifício — fique ao belprazer 
de quem quer que seia, nermitido, assim, que pre
valeça a vontade .iccosa do eleitorado". 

O recurso, restrito à eleição para Prefeito, foi 
interposto, com fundamento na letra a. e também 
na letra b, do art. 276, I, do Código Eleitoral, eis 
que o mesmo TRE de Alagoas, no Acórdão n? 207 
(cuia coma autêntica acompanha a roetição de re
curso) divergira frontalmente da decisão recorrida. 

O Presidente do TRE, aliás, o admitiu por ambos 
os permissivos legais. 

Mais um esclarecimento: da ata. às fls. 3, veri
fica-se ser a ARENA o único partido aue apresentou 
candidatos â eleição, mantida pela decisão recorrida. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo co
nhecimento e provimento do recurso. 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
A Jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sen
tido da anulação da eleição maioritária, . qualquer 
que seja o motivo da nulidade da votação, votos ou 
cédulas, desde que se apure o excesso de mais da 
metade sobre o total do comparecimento. 

Seria razoável distinguir a nulidade de votação 
a que se refere o Capítulo VI do Código Eleitoral, 
dos nulidades dé cédulas do art. 175. caput e seu 
§ 3?. Mas, a lei não o fez. Com precisão matemá
tica, apenas instituiu. a nulidade, de pleno direito, 
da eleição. . 

No caso, os votos nulos, mesmo eem a soma dos 
votos em branco, sobrepassa a metade da votação. 

Faço meus òs argumentos do Parecer da douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral. 

Admito o recurso bor ambos os permissivos indi-' 
cados e lhe dou provimento. 

(Sessão de 3-4-73). Decisão unânime. 
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EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 4.005 — AL — Relator: Ministro 

Márcio Ribeiro — Recorrente: Procurador Regional 
Eleitoral. 

Decisão: Conheceram do recurso e lhe deram 
provimento. Decisão unânime. 

Presidência do Br. Ministro Barros Monteiro. 
Presentes à sessão os Brs. Ministros Thompson 
Flores, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Ca
tunda, Hélio Proença Doyle, C . E . de Barros Barreto 
e o Prof. J . C . Moreira Alves, Procurador-Geral 
Eleitoral: 1 

(Sessão de 5-4-73). 

ACÓRDÃO N.° 5 362 

Recurso n.° 4.039. — Agravo — Classe IV 
— São Paulo (Piedade) 

Recurso de diplomação. Inelegibilidade pre
vista no art. V>, I, 1, da Lei Complementar n? 5, 
de 1970. Desprezo com base na prova, a qual 
dispensava diligências para esclarecimentos 
outros. 

II — Recurso especial inadmitido. Agravo 
desprovido por falta de amparo legal. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, negar provimento 
ao recurso, na conformidade das notas taquigráficas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
decisão. 

Sala das Sessões do -Tribunal Superior Eleitoral. 
'Distrito Federal, 5 de abril de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — Thompson Flores, Relator. 
— J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D . J . de 11-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Thompson Flores (Relator) — 
O despacho agravado, da lavra do ilustre Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargador Adria
no Marrey, guarda o teor seguinte, fls. 129-31: 

"1. Segundo consta, recorreu a Aliança 
Renovadora Nacional — ARENA-1 — por seu 
Delegado Especial, contra a diplomação do 
candidato Artur Hess, eleito para Prefeito Mu
nicipal de Piedade, pela sublegenda 2, do mes
mo partido político. Alegou a recorrente a 
sua inelegibilidade, nos termos do art. 1', n? I, 
letra l, da Lei Complementar n 9 5, e entendeu 
que se deveria anular a votação pelo mesmo 
recebida, na conformidade do art. 222 do Có
digo Eleitoral. 

2. Processado o recurso, rejeitou o E . Tri
bunal Regional Eleitoral a preliminar de seu 
não conhecimento e, no mérito, negou-lhe pro-
mento, nos termos do voto do Sr. Relator 
(V. Acórdão n? 65.610, à fls. 106, e o voto, à 
fls. 107 e segs.) . 

3. Interpõe agora a ARENA-1, por seu 
Delegado Especial, o presente recurso especial, 
fundado no art. 276, n ' I, letra a, do Código 
Eleitoral, apontando como textos legais viola
dos em sua literal disposição, o art. 270 do 
mesmo estatuto, e o mencionado art. li, n 9 1, 
letra l, da Lei de Inelegibilidades (fls. 111). 

4. Isto posto, o recurso é tempestivo. O 
V. acórdão recorrido foi. publicado no Boletim 
Federal, ed. de 13 de janeiro, num sábado, 
portanto. O prazo recursal, de 3 dias, inicia
do na segunda-feira, dia 15, findou-se a 17, 
quando prtocolada. a petição de fls. 110. 

5. Denego-lhe, porém, seguimento. Como 
se vê pelo contexto do v. acórdão, aliás, pro
ferido por votação unânime, o que se decidiu 
foi ser inexpressiva a prova produzida pela re

corrente, "e não demonstra abuso de poder 
econômico por parte do candidato e nem tam
pouco atos de corrupção que pudessem com
prometer o processo eleitoral. 

"Refere-se a atos isolados, de alcance re
duzido e, ademais, são contraditados por de
clarações semelhantes oferecidas pelo recorrido. 

"Uma prova nessas condições não constitui 
elemento seguro de que o candidato houvesse 
logrado eleger-se graças a recursos desonestos 
ou através de fraude eleitoral" (textual, voto 
do Sr. Relator, fls. 108). 

Outras alegações da recorrente foram re
pelidas por serem "totalmente graciosas" e f i 
nalizou-se por dizer que "inexiste prova ante
rior que viesse contrariar a diplomação do 
candidato, mesmo porque não houve impug
nação durante a votação e no decorrer da 
apuração. 

"Não há, assim como merecer acolhida o 
recurso" (textual, fls. 109). 

Daí se conclui ter sido o v. acórdão pro
ferido à vista da prova dos autos, pela sua 
exclusiva ponderação, não sendo lícito asse-
vèrar-se que, ao assim decidir, tenha contra
riado a letra das leis federais mencionadas, 
especialmente a da 'Lei Complementar v° 5, 
art. l 9 , n? I, letra l, onde apenas se contempla 
um caso de inelegibilidade. 

6. Quanto ao art. 270 do Código Eleitoral, 
diz-se violado o mesmo em sua literal dispo
sição, por negada, contra dois votos, a con
versão do julgamento em diligência, para a 
realização de provas. 

Ozserva-se, contudo, que nenhuma das par
tes requererá ao Relator do feito, perante este 
E. Tribunal, a produção desta ou daquela 
prova. Nem mesmo na petição de interposição 
do recurso originário, em Primeira Instância, 
havia a recorrente indicado provas que preten
desse ver produzidas na Instância Superior 
(v. fls. 11). Ao contrário, Teportara-se a re
corrente fts provas já constantes dos autos e 
que reputava "copiosas" (fils. 8). 

Conseqüentemente, se houve requerimento 
de conversão do julgamento em diligência, ele 
se apresentou somente na assentada do iul-
gamento. tanto que a douta Procuradoria Re
gional Eleitora] sequer a ele se referiu, não 
obstante minucioso seu parecer de fls. 102. E 
foi indeferido, por maioria de votos, na con
formidade do proferido pelo Sr. Juiz-Relator. 
rjor injustificável a pretensão. "Os documentos 
juntos por linha iá constavam dos autos, apre
sentados que foram com as contra-razões e 
outras nrovas não foram indicadas pelas partes. 
Por último, desnecessária para a apreciação do 
apelo a colheita de depoimentos dos subscri
tores das declarações oferecidas" (textual, do 
voto a fls. 108). 

7. Em suma, não veio como se possa asse
verar tenha o V. Acórdão decidido contra, ex
pressa disposição de lei. E por isso, indefiro o 
seguimento do recurso súb juãice". 

2. Com ele inconformado, agravou mra esta 
Corte o vencido Delegado Especial da ARENA-1. do 
Municíoio de Piedade, fls. 132-44. Teve resposta à 
fls. 146-47. A irresignação correu nos próprios autos 
do recurso originário. 

3. Parecer da douta Procuradoria-Geral Elei
toral, pelo não provimento, nos termos seguintes, 
fls. 153: 

"A nosso ver, não deve ser provido o pre
sente agravo. 

Com efeito, como bem demonstra o des
pacho agravado '(fls. 129 a 131), o acórdão 
recorrido não violou — como pretende o agra
vante — qualquer disposição expressa de lei, 
porquanto, no mérito, a decisão se baseou na 
prova, que julgou inexpressiva para o deferi
mento da pretensão; e, quanto ao cerceamento 
de defesa, ele, em verdade, não se configurou, 
pois, se houve requerimento de conversão do 
julgamento em diligência, o pedido se fez na 
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assentada do julgamento, e foi indeferido pelos 
seguintes motivos: 

"Outrossim, não se justifica a con
versão do julgamento em diligência. Os 
documentos juntos por linha já consta
vam dos autos, apresentados que foram 
com as contra-rações e outras provas não 
foram indicadas pelas partes. Por últi
mo, desnecessária para a apreciação de 
apelo a colheita dos depoimentos dos 
subscritores das declarações oferecidas" 
(fls. 108 dos autos). 

Ê o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Thompson Flores (Relator) — 
Nego provimento ao recurso. 

2. Faço-o adotando como razões de decidir as 
do próprio despacho agravado. 

Evidenciam elas que inocorreu afronta ao ar
tigo 270 do Código Eleitoral, embassamento único 
do recurso especial (Cód. cit., art. 276, I, a). 

É que, como bem mostra o acórdão de fls. 107-9, 
não havia razão para diligências, dado que os ele
mentos informativos já os ' trouxera o recorrente e 
outros não indicou que merecesse o procedimento 
previsto no citado art. 270 e seus parágrafos. E valo-
rizando-os, concluiu que não autorizavam, segura
mente, o reconhecimento da inelegibilidade argüida. 

Ê o meu voto. 
Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 4.039 — Agravo — SP — Relator: 

Ministro Thompson Flores — Recorrente: Silvino 
dos Santos Neto, Delegado Especial da ARENA-1 do 
Município de Piedade — Recorrido: Artur Hess, can
didato eleito Prefeito, pela ARENA-2. 

Decisão: Negaram provimento ao agravo. De
cisão unânime. 

Presidência do Sr. Ministro Barros Monteiro. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros Thompson 
Flores, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Ca
tunda, Hélio Proença Doyle, C . E . de Barros Barreto 
e o Prof. J . C. Moreira Alves, Procurador-Geral 
Eleitoral. 

(Sessão de 5-4-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.364 
Recurso n.° 3.983 — Classe IV — Maranhão 

(São Luís) 

Recurso Especial — Decisão administrativa 
tradutora da jurisprudência compenãiaãa nas 
Súmulas ns. 346 e 473, não é passível de re
visão, em recurso especial. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, não conhecer do 
recurso, na conformidade das notas taquigráficas em 
apenso, que ficam fazendo parte integrante da de
cisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 5 de abril de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — Moacir Catunda, Relator. — 
J. C Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 18-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Moacir Catunda (Relator) — 
Senhor Presidente: Da decisão do TRE, que indeferiu 
o pedido de reconsideração do ato pelo qual se excluí
ram parcelas componentes do provento, a saber: 

l 9 ) gratificação de representação; 

2') aumento de 20%, ? 
3?) desconto imediato da diferença de proventos 

advinda do decesso de três símbolos, ou classes, 
— José Bogéa Serra, Diretor de Serviço, aposen

tado, interpôs este recurso, apoiado no art. 276 do 
Código Eleitoral, combinado ao art. 164 e outros, do 
Estatuto dos Funcionários, ao fito de que, procla
mada a incompetência do órgão recorrido, e resta
belecido o provento do recorrente, em sua in
tegridade, haja por bem o TSE de ordenar a re
messa do processo ao Egrégio Tribunal de Contas 
da União, que é o órgão competente para julgar da 
legalidade das concessões de aposentadorias, refor
mas e pensões. 

Oferecidas contra-razões no sentido de que a de
cisão recorrida se adequava às Súmulas ns. 346 e 
473, do STF, recebido o recurso, e encaminhado a esta 
instância, nele oficiou a douta Procuradoria-Geral 
Eleitoral, pelo não conhecimento, nestes termos:... 
lê fls. 48. 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Moacir Catunda (Relator) — 
Senhor Presidente: O parecer da ilustrada Procura
doria-Geral Eleitoral, junto, por cópia, — exarado 
no Processo n 9 3.959 — Classe IX, originário do 
Maranhão, do interesse de Virgílio Domingues da 
Silva Filho, que. à igual do recorrente, é Diretor 
aposentado do Tribunal Regional Eleitoral do Ma
ranhão. — o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral 
Eleitoral — dizia — encerra um amplo estudo sobre 
o cabimento de recurso especial de decisões dos 
TREs, sobre matéria administrativa composta à base 
da remansosa jurisprudência do TSE e do Co
lendo STF. 

No caso vertente a decisão administrativa cin-
giu-se ao cancelamento de parcelas acrescidas ao 
provento do recorrente em virtude de resoluções es
cancaradamente infringentes da Lei n 9 4.049-62, e 
outras, como tais proclamadas pelo TSE na Reso
lução n 9 7.421, de sorte que desprocede a alegação 
de infringência do Decreto-lei n? 673-69, feita nas 
razões do recurso, mesmo porque a situação do re
corrente não foi atingida por revisão de enqua
dramento feita por forca de lei ou regulamento. 
A decisão recorrida traduzindo uma fiel aplicação 
da jurisprudência compendiada nas Súmulas ns. 346 
e 473, não pode ter razoavelmente tratamento pari-
tário àquelas antevistas no Decreto-lei n? 673-69 
— arts. 1? e 2?. 

O meu voto, assim, é pelo não conhecimento 
do recurso, de acordo com os desenvolvidos motivos 
do parecer da ilustrada Procuradoria-Geral Eleitoral, 
oue ficam fazendo parte integrante deste pronun
ciamento. 

Decisão unânime. 

PARECER OUE FAZ P A R T E INTEGRANTE 
DO VOTO DO RELATOR 

Trata-se de mais um recurso interposto por fun
cionário aposentado do Tribunal Regional Eleitoral 
do Maranhão, no qual também é sustentada a esdrú
xula tese de aue a decisão sobre o mérito do recurso 
cabe ao C. Tribunal de Contas. 

Opinamos pelo não conhecimento, anexando cópia 
do parecer proferido no Recurso n 9 3.959. Classe IV, 
que esclarece as razões oué determinaram a altera
ção dos valores dos vencimentos e dos proventos dos 
funcionários ativos e inativos do Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão. 

Brasília, DF, em 31 de janeiro de 1973. — A. G. 
Valim Teixeira, Procurador da República, Assistente 
do Procurador-Geral Eleitoral. 

Aprovo: José Carlos Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. 

PARECER 
1. Virgílio Domingues da Silva Filho, Diretor 

aposentado do Tribunal Regional Eleitoral do Ma
ranhão, recorre de decisão que manteve despacho do 
Exmo. Sr. Desembargador-Presidente daquele órgão, 
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ue alterando o ato que lhe concedera aposentadoria, 
eterminou que fosse excluído dos seus proventos a 
nportância correspondente a Gratificação de Repre-
sntação. 

2. O recurso, parece-nos, não deve ser conhe-
ido. O recorrente declara expressamente que in-
3rpõe o "presente recurso administrativo para o 
Igrégio Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por ser 

superior instância recursal, sem, entretanto, per-
tissa venia, lhe reconhecer competência constitu-
lonal para decidir de meritis, por se tratar de fun-
ionário aposentado (§ 89, do art. 72, da C P . " , 
"retende, tão-somente que o Tribunal Superior Elei-
wal determine ao Tribunal Regional Eleitoral que 
sstabeleça a integridade dos seus proventos e que 
s autos em seguida sejam remetidos ao E . Tri-
unal de Contas, que seria, no seu entender, o órgão 
ompetente para decidir sobre o assunto. Acrescenta, 

seguir: "E assim acontecendo — de meritis — 
Igrégio Tribunal de Contas (TC) da União Federal". 
: passa a discutir o mérito do recurso. 

3. O recurso, data venia, é inepto. O art. 72, 
8?, da Constituição Federal, como é óbvio, não dá 

Dmpetênc ia ao Colendo Tribunal de Contas, para, 
ligando da legalidade dos concessões de aposenta-
oria. conferir ao aposentado vantagem considerada 
ídevlda pela autoridade competente. Não é aquele 
Tibunal um órgão recursal. a ele competindo, nos 
xpressos termos da Constituição, julgar se a apo-
sntadoria foi ou não legalmente concedida. Pode, 
m conseaüência, negar o registro da aposentadoria 
or considerá-la ilegal, mas não pode reformar a 
•>ncessão para acrescentar vantagem que haja sido 
egada pela autoridade oue concedeu a aposenta-
oría. Somente ao Poder Judiciário cabe a reparação 
o direito porventura lesado, e, no caso concreto. 

competência seria do Tribunal Superior Eleitoral 
os expressos termos do art. 32, inciso II, do Có-
igo Eleitoral. 

4. Acrescente-se, aliás, que o citado disnositivo 
Mporificou jurisprudência do Tribunal Superior 
lei toral. 

No Acórdão n? 4.254. de 5 de março de 1968 (B.E. 
10/396). o eminente Ministro Xavier de Albuquerque 
ssim versou a matéria: 

"Não acolho a construção que a douta Pro
curadoria-Geral pretende fazer ao abrieo da 
Barte final do inciso H , do art. 22. do Código 
Eleitoral, e que importaria em identificar, ao 
lado do recurso especial, a figura do recurso 
administrativo, forçosamente ordinário e por 
isso dispensado dos pressupostos de que tratam 
as letras a e b, do inciso d, do art. 276. 

INão é essa. a meu juízo, a conseaüência 
a que leva a cláusula — "inclusive os 
que versarem matéria administrativa" — in
corporada ao inciso II. do art. 22. Aí se pre
tendeu, creio, tornar explícito que também em 
matéria administrativa, e não apenas em ma
téria estritamente eleitoral, pode caber das de
cisões dos T T . R R . E E . o recurso especial para 
o TSE, consagra,ndo-se assim, por via legisla
tiva, a orientação iurisprudencial em que este 
Tribunal já se havia tranqüilizado". 

5. Esse entendimento, aue já vinha prevale-
sndo mesmo antes da vigência do atual Códieo 
leitoral. não mais sofreu contestação. Apenas para 
xeirmiificar. nodem Fer citadas as seeuintes decisões 
o TSE, versando assuntos administrativos: 

— Acórdão n? 4.495, relator Ministro Barros Mon-
;iro (B.E. 225/461) . 

— Acórdão n? 4.502, relator Ministro Antônio 
:eder (B.E. 227/485). 

— Acórdão n? 4.529, relator Ministro Célio Silva 
B.E . 227/499). 

— Acórdão n? 4.637, relator Ministro Djaci Fal-
ío (B.E. 237/565). 

—' Acórdão n? 4.780, relator Ministro Amaral 
antos (B.E. 237/587). 

— Acórdão n1? 4.805. relator Ministro Armando 
Rolemberg (B.E. 238/637). 

— Acórdão n? 4.918, relator Ministro Márcio 
Ribeiro (B.E. 224/236). 

— Acórdão n? 4.922, relator Ministro Hélio Doyle 
(B.E. 244/237) . 

6. Ressalte-se, ainda, que no Conflito de Juris
dição n ' 2.118, do Piauí, em que foi suscitante o 
TRE daquele Estado e suscitado o Juízo da 3« Vara 
e dos Feitos da Fazenda de Teresina. o Colendo 
Supremo Tribunal Federal decidiu: "Mandado de 
Segurança contra ato administrativo de Tribunal 
Eleitoral; a este próprio cabe dele conhecer e julgar" 
(B.E. 107/521). 

E mais tarde, no Mandado de Segurança n? 5.184. 
do antigo Distrito Federal, ainda o Supremo Tribunal 
Federal proferiu decisão assim consubstanciada em 
sua ementa: "Justiça Eleitoral — Questões Admi
nistrativas — Competência do Tribunal Superior 
Eleitoral para conhecê-las quando resolvidas pelos 
Tribunais Regionais — Recurso conhecido e provido" 
(B.E. 110/68). 

7. Do exposto verifica-se que é pacífica a juris
prudência no sentido de que ao TSE cabe apreciar 
os recursos, em matéria administrativa, de decisões 
dos TT .RR.EE. 

8. Ora, o que o recorrente pretende é que o 
Tribunal Superior Eleitoral, dando provimento ao 
presente recurso, determine do Tribunal Regional que: 

"envie, sem mais delongas, o Processo n? 7, 
de 1968-SE, referente à aposentadoria do ora 
Recorrente, juntamente com este Processo 
n? 201-72 — Classe H, que deverá ser apenso 

. a este, com o recurso respectivo manifestado 
para essa Egrégia Superior Instância recursal. 
e. com tudo isto reunido, ao Egrégio Tribunal 
de Contas (TC) da União FedeTal. único com
petente para julgar "da legalidade das con
cessões iniciais (não é do texto o grifo) de 
aposentadorias, reformas e pensões,..." ex vi 
do aue estabelece o já citado § 8?. do art. 72, 
da Lei Maior" (textual, à fls. 50-51). 

9. Como, a toda a evidência, não compete ao 
E. Tribunal de Contas apreciar recurso de decisão 
proferida por Tribunal Regional Eleitoral, seíue-se 
que o presente recurso não deve ser conhecido. 

10. Ainda aue o TSE entendesse aue o recurso 
poderia ser considerado como a ele dirigido, melhor 
não seria a sorte do recorrente. 

11. O TRE do Maranhão, quando integrado e 
presidido por Juizes que não são os seus atuais mem
bros, destacou-se de todos os demais Tribunais Re
gionais Eleitorais pelas ilegalidades que cometeu, 
através de decisões administrativas. 

Para que se tenha uma idéia do que chegou a 
ser feito pelo referido Tribunal, mesmo após a vi
gência da Lei n? 4.049-62. que, no .seu art. 11, esta
beleceu que somente através de lei poderiam ser 
feitas alterações nos quadros dos Tribunais Regionais 
Eleitorais ou alterados os valores dos vencimentos 
de seus funcionários, e, no § 2? desse artigo, con
siderou passível das sanções previstas no art. 315 
do Código Penal, o funcionário ou autoridade aue 
autorizasse pagamento decorrente de aumento con
cedido por decisão administrativa de qualquer dos 
mencionados Tribunais, basta que se leia o inteiro 
teor da Resolução n? 7.421. de aue foi relator o 
eminente Ministro Oswaldo Trigueiro. 

Apenas o tópico a seguir transcrito, porém, dá • 
uma idéia do que chegou a ser feito: 

" . . . Note-se que as importâncias mencio
nadas se referem apenas a vencimentos e que 
os de todos os cargos acima referidos, do 
Diretor-Geral ao Contínuo, são superiores aos 
mais altos pagos nas Secretarias do Supremo 
Tribunal, da Câmara, do Senado oü deste Tri
bunal Superior..." 
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Mas não é só. Os vencimentos do Diretor 
e dos Chefes de Seção do TRE do Maranhão 
(Cr$ 272.501,70 e Cr$ 237.309,30, respectiva
mente) , são superiores ao vencimento de um 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Cr$ 204.423,30" (B.E. 156/405) . 

2. Também através do Acórdão n? 4.774 (que 
creve de decisão proferida anteriormente no 
vo n? 2.691), publicado no B . E . 239/713, o TSE 
mou decisões administrativas do TRE do Ma
io para invalidar alterações indevidas de cargos 
mentos de vencimentos. 
3. O atual Presidente do Tribunal Regional, 
aibargador Moacyr Sipaúba da Rocha, ao con-
) dos seus antecessores, cumpriu as decisões 
Oribunal Superior Eleitoral, repondo todos os 
s nos padrões fixados em lei e anulando outras 
igens indevidas. 
4. Note-se, finalmente, que segundo esclarece 
Sprio recorrente, e consta da cópia de fls. 24, 
itificação a que se julga com direito foi conce-
"tendo em vista o disposto no art. 49 da Lei 
123, de 28 de setembro de 1966, combinado com 
. 4? da Resolução.n9 7.844, do Tribunal Superior 
>ral". Ora, o art. 4? da Lei n? 5.123-66, por 
ão unânime do TSE, foi julgado parcialmente 
sttiucional, exatamente para não permitir vin-
ões, e a decisão comunicada a todos os Tribu-
Regionais, para que fossem anuladas as situa-
decorrentes da aplicação do referido artigo 

xlão n? 4.159, de que foi relator o eminente 
itro Décio Miranda, B . E . 192/607) . 
5. O recorrente, como se vê da publicação de 
/, foi aposentado em janeiro de 1968, depois de 
cado o Acórdão n? 4.159 no Boletim Eleitoral 
ilho de 1967, e de comunicada a decisão para 

os Tribunais Regionais, como Diretor-Geral e 
mbolo PJ, cargo e símbolo que não existiam e 
nuam não existindo no TRE do Maranhão, e 
vantagem concedida com fundamento em dis-
vo legal julgado inconstitucional justamente 
0 efeito de não permitir vinculações. 

>iante disso, e em conclusão, opinamos pelo 
íonhecimento do recurso, uma vez que a decisão 
rida não foi proferida contra expressa dispo-
de lei, tanto no que se refere às normas que 

1 respeito à competência do E. Tribunal de 
i, ao qual deverá ser enviado unicamente o 
sso correspondente à aposentadoria, desacom-
ido dos demais autos, como no que diz respeito 
ulaçãò de vantagem concedida ilegalmente 
lo ainda se encontrava em atividade, com fun-
nto em dispositivo legal que o então Presidente 
ribunal sabia haver sido julgado inconstitucional 
Tribunal Superior Eleitoral. 
rasília, DF, em 13 de dezembro de 1972. — 

Valim Teixeira, Procurador da República, 
ente do Procurador-Geral Eleitoral. 
provo: José Carlos Moreira Alves, Procurador-
Eleitoral. 

" EXTRATO DA ATA 

ecurso n? 3.983 — MA — Relator: Ministro 
r Catunda — Recorrente: José Bogéa Serra, 
>r de Serviço, aposentado — Recorrida: Pro-
oria Regional Eleitoral. 

ecisão: Não conheceu do recurso. Decisão unâ-

residência do Sr. Ministro Barros Monteiro, 
ites à sessão os Srs. Ministros Thompson Flo-
.ntônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, 
Proença Doyle, C. E . de Barros Barreto e o 
J . C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei-

Jessão de 5-4-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.365 
Recurso n.° 4.012 — Classe TV — Piauí 

(Oeiras) 

Fraude Eleitoral — Eleição Municipal da 15 
de novembro de 1970. 

Não ofendeu a qualquer dispositivo legal 
o Acórdão do TRE que, revendo as decisões da 
Junta Eleitoral, não considerou como indício 
de fraude a incoincidência entre o número de 
votantes e o de cédulas oficiais, em duas urnas, 
nem pequenas irregularidades em cédulas iso
ladas, todas devidamente explicadas pela 
Junta. 

Não conhecimento de recurso especial fun
dado em dissídio jurispruãencial e na ofensa 
aos arts. 172 e 263 do Código Eleitoral. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, não conhecer do 
recurso, na conformidade das notas taquigráficas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 9 de abril de 1973. — Raphael de Barros 

Monteiro, Presidente. — Márcio Ribeiro, Relator. 
Esteve presente ao julgamento o Dr. Oscar 

Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Publicado no D.J. de 23-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
Alegando "desatendimento dos arts. 172 e 263 do 
Código Eleitoral e art. 37 da Lei n? 4.961-66, bem 
como dissídio jurisprudência! (com o Recurso núme
ro 2.913 in Boletim Eleitoral n° 187, pág. 404) — 
João da Mota Barbosa Nunes, candidato a Prefeito 
Municipal de Oeiras, pela ARENA-2 — Interpõe 
recurso especial do Acórdão do Egrégio Tribunal Re
gional, às fls. 135-137, sustentando que, não obstan
te seus pedidos, o Tribunal aã quem, descumprinda 
o art. 20 da Resolução n? 9.236, indeferiu diligência 
para exame das urnas, papéis e documentos, relati
vos à eleição, deixando, assim, de conhecer "os inú
meras irregularidades que pontilharam o pleito de 
15 de novembro" e a "total extensão de fraude ha
vida", de cuja existência, aliás, dá notícia certidão, 
visada pelo Juiz Eleitoral e anexa ao recurso. 

Este, admitido pelo despacho de fls. 157, foi 
contra-arrazoado, às fls. 159-161 pelo Delegado da 
ARENA-1. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo 
não conhecimento do recurso (fls. 167, ler). 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
O recorrente não juntou ao recurso, nem consta do 
processo, a certidão que, segundo alega, constituiria 
começo de prova da fraude. 

O Acórdão recorrido recapitulou, minuciosamen
te, todas as impugnações decididas pela Junta e, 
afinal, julgou os respectivos recursos, assinalando 
que: 

"os autos não dão notícia de quaisquer ves
tígio de fraude, como reconheceu a Junta em 
todas as suas decisões recorridas". 

É, realmente, o que se conclui do exame do 
processo. 

O recorrente, com mais objetividade aparente, 
pretende que o excesso de 4 sobrecartas encontra
das na Urna da 33» Seção constituída, em si mesmo, 
prova de fraude. 

Mas, acontecera, apenas, que 4 votos (qúe foram 
expurgados) haviam sido dados em cédulas não 
oficiais. 

A Junta considerou que isos não constituía fraude . 
e o Tribunal manteve esse entendimento, que está 
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conforme ao art. 166, § 1?, do Código Eleitoral vi
gente. 

O Presidente do Tribunal havia, por cautela, 
avocado as urnas e documentos relativos à eleição, 
mas o fato do seu exame ter sido, pelo Tribunal, 
considerado desnecessário, não configura infração aos 
arts. 172 ou 263 do Código Eleitoral, nem a qualquer 
outro dispositivo legal. 

Por outro lado, a decisão trazida à colação como 
divergente não versa sobre a mesma tese de direito 
focalizada no recurso. 

Concordo, pois. com o parecer da douta Pro
curadoria-Geral Eleitoral. 

O recurso não encontra sunedâneo em aualauer 
dos permissivos do art. 276-T do Código Eleitoral. 

Dele não conheço. 
Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
(Recurso tí> 4.012 — PI — Relator: Ministro 

Márcio Ribeiro — Recorrente: João da Mata Bar
bosa Nunes, candidato a. Prefeito Municipal, pela 
ARENA-2, em Oeiras — Recorrido: Juarez Piauense 
de Freitas Tapety, Delegado da ARENA-1. 

Decisão: Não conheceram do recurso. Decisão 
Unânime. i 

Presidência do Sr. Ministro Raphael de Barros 
Monteiro. Presentes à sessão os Srs. Ministros 
Thompson Flores, Antônio Neder. Márcio Ribeiro. 
Moacir Catunda. Hélio Proença Doyle. C. E. de 
Barros Barreto e o Dr. Oscar Corrêa Pina, Procura
dor-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Sessão de 9-4-73). 

PARECER 
•1. Alega o recorrente que o Tribunal Regional 

Eleitoral do Piauí, negando provimento ao recurso 
que manifestara e confirmando decisões de grau 
inferior que mandaram computar como válidos votos 
nulos, teria violado dispositivos do Código Eleitoral 
e dissentido, na sua interpretação, de julgados de 
outros Tribunais Eleitorais. 

2. Trata-se. como se vê. de alegação que de
manda o acurado exame da prova, o aue. consoante 
reiterada iurisprudência, descabe do âmbito do re
curso especial. 

3. Somos, pois, pelo não conhecimento do pre
sente recurso. 

Brasília. D . F . . em 14 de março de 1973. — A. G. 
Valim Teixeira, Procurador da Repúblia, Assistente 
do Procurador-Geral Eleitoral. 

Aprovo: José Carlos Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. 

ACÓRDÃO N.° 5 367 
Recurso n.° 4.031 — C'a««e TV — São Paulo 

(Estrela D'Oeste) 

Recurso de Diplomação — CF/69, art. 139, 
n? 111; Código Eleitoral, art. 276, / / , a. 

— Nas eleições municipais, o recurso da 
diplomação é decidido, em última instância, 
pelo Tribunal Regional Eleitoral, não cabendo 
novo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, não conhecer do 
recurso, na conformidade das notas taquigráficas em 
apenso, que fica fazendo parte integrante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 9 de abril de 1973. — Raphael de Barros 

Monteiro, Presidente. — Márcio Ribeiro, Relator. 
Esteve presente ao julgamento o Dr. Oscar 

Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Publicado no D.J. de 23-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
Do acórdão de fls. 31-32. que não conheceu do re
curso contra a diplomação de Dovilio Biazi. eleito 
Prefeito do Município de Dolclnópolls. pela ARENA-1, 
recorreu a ARENA-TI, impugnante da candidatura, 
com as razões de fls. 34-35, sem mencionar o dispo
sitivo legal em que se apoia. 

Em lúcido despacho a E. Presidência do TRE 
recebeu, iustificatíamente, como ordinário o recurso 
(lê, às fls. 38-39) . . 

A Procuradoria-Geral Eleitoral parece-lhe. em 
conclusão, que o mesmo não deve ser conhecido, ou, 
se o for, a ele deverá ser negado provimento. 

Alega o recorrente aue o recorrido era ineleeível 
por ter feito declaração de bens incompletos, omitindo 
dolosamente suas dívidas, que o levaram a "deses-
perador estado de insolvência". Além disso está o 
eleito sendo submetido a inauérito policial, reauerido 
pela Promotoria. Pública, em fase de conclusão na 
Delegacia do Município. 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
O eminente Presidente do TRE de São Paulo, De
sembargador Adriano Marrey. renroduz em seu des
pacho, de fls. 38. as duas opiniões sobre a termi
nação da instância, em caso de recurso de diplo
mação, nas eleições municipais. 

'A internretacão literal- seia do art. 276, IT. a. 
do.Código Eleitoral, seia do art. 138, TTT. da CF/69 
(reorodução exata., aliás, do art. 131. Tu. da CF/67 
e do art. 16, TH. da EC 16/65) leva à conclusão 
de oue o recurso de diplomação é decidido em última 
instância pelo Tribunal Regional Eleitoral, não ca
bendo novo recurso para o Tribunal Superior Elei
toral, como iá se entendia na, vigência do art. 121. 
1TI. da CF/46, de redação mais simules, nois não 

referia à ineleeibilidade. mas. apenas, à "expe
dição de diploma nas eleições federais e estaduais". 

Pontes de Miranda, desde seu primeiro comen
tário a essa Constituição, sempre interpretou o dis
positivo Constitucional no sentido de que cabe re
curso ordinário. 

"qualauer que seia a decisão sobre expe
dição de diploma, nas eleições federais, estaduais 
e m.unicivais. Estaduais, aí. compreende esta
duais strir.to sensu e municimis (Comentários: 
CF/46, vol. HT. páe. 144; CF/67, vol. TV, pá
gina 352; CF/69, vol. TV, pág. 264). 

A jurisprudência eleitoral, porém, orientou-se 
francamente no sentido da interpretação estrita. 

O texto diz: 
" . . . somente caberá recurso para o Tri

bunal Superior Eleitoral quando: 
TH — versarem a Inelegibilidade ou exne-

dicão de diploma nas eleições federais e esta
duais". 

A repetição das mesmas palavras nos vários di
plomas, para manter a restrição a uma restrição, 
parece indicar ser essa interpretação a verdadeira. 
Fe não fosse com o intuito restritivo, a condição 
"nas eleições federais e esetaduais" seria inútil. 

Não conheço, pois. do recurso. Mas se dele co
nhecesse seria para negar-lhe provimento, pois ine-
xiste ação penal iniciado contra o recorrido e a 
a.leeoda deficiência de sua declaração de bens, tam
bém, não constitui motivo de ineleeibilidade. nem 
se enouadra em qualauer das hipóteses previstas no 
art. 262 do Código Eleitoral, como bem decidiu o 
Acórdão recorrido. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n? 4.031 — SP — Relator: Ministro 

Márcio Ribeiro — Recorrente: ARENA-2 do Muni
cípio de Dolcinópolis, por seu Delegado Especial. 

Decisão: Não conheceram do recurso. Decisão 
unânime. 
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•Presidência do Senhor Ministro Raphael de Barros 
Monteiro. Presentes a sessão os Srs. Ministros 
'rnompson Flores, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, 
Maocir Catunda, Hélio Proença Doyle, C. E. de 
Barros Barreto e o Professor Oscar Corrêa Pina, 
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Sessão de 9-4-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.368 
Recurso n.° 3.986 — Classe IV — (Agravo) 

— São Paulo (Buri) 

— Agravo de despacho de Presidente de 
Tribunal Regional que negou seguimento a 
recurso especial. 

— É ,de se negar provimento a agravo 
quando comprovado que a decisão do Triounal 
Regional, interpretando a lei, entendeu que 
não ocorreu fraude comprovada. 

— "Não será admitiao recurso contra à vo
tação se não tiver havido impugnação perante 
a mesa receptora, no ato da votação, contra 
as nulidades argüidas" (.art. 149 do Código 
Eleitoral). 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, negar provimento 
ao recurso, na comormidade das notas taquigráíicas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 9 de abril de 1973. — Raphael de Barros 

Monteiro, presidente. — Hélio Proença Doyle, Re
lator. . j 

Esteve presente ao julgamento o Dr. Oscar 
Corrêa Pina, irrccurador-ueral Eleitoral, substituto. 

(Publicado no D.J. de 23-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Hélio Proença Doyle (Relator) 
— Senhores Ministros, leio ao Triounal o despacho 
agravado, oo eminente Desembargador Adriano Mar-
rey, Presidente do Triounal Regional Eleitoral de 
Sao Paulo: 

"Quando se procedia, na 53» Zona Eleitoral 
— Itapeva — à apuração da Urna n 9 7.9at>, 
correspondente á 1* Seção do Distrito de Ara-
caçu, do Município de Buri, veniicou-se, se
gundo o relato constante da decisão da Junta 
•üJleitoral, que "a mesma apresentava votos de 
eleitores excluídos do alistamento, sem que os 
mesmos fossem tomados em separado (art. 165, 
item VIII, do Código Eleitoral) e naver voto 
de eleitor de outra seção, ao qual não seria 
permitido votar, por não estar incluído nos 
casos expressamente admitidos em lei (artigo 
165, item IX, do Código Eleitoral)" (textual;. 

Apreciando a ocorrência, decidiu a Junta, 
com lundamento no art. 169, § 1', do mesmo 
estatuto legal, anular a referida urna, efetuando 
a apuração oa mesma em separado, conforme 
determina o § 3' do art. 165, combinado com 
o § 49 do mesmo dispositivo (v. a decisão, à 
fls. 3). 

2. Interposto, na mesma ocasião, o re
curso de oficio prescrito na lei eleitoral, vieram 
os autos, contendo igualmente outro recurso 
manifestado por parte de João Domingues de 
Oliveira, como Deiegado Especial da Sublegen
da n9 1, da ARENA, inconformado com a anula
ção dessa urna (fls. 14 segts.). 

3. Nesta Instância, deliberou o Eg. Tr i 
bunal Regional Eleitoral, preliminarmente, não 
tomar conhecimento do recurso voluntário, por 
extemporâneo. E, quanto ao recurso ,de ofício. 
Foi o mesmo provido, para que se tornasse 
definitiva a apuração da Urna tí> 7.996, cor

respondente à 1» Seção do Distrito de Aracaçu, 
do Município de Buri. 

O v. acórdão proferido, de n? 65.417, se 
acha a fls. 32 e segts. 

4. Interpõe agora, aliás, tempestivamente, 
a Sublegenda n 9 2, da Aliança Renovadora 
Nacional .de Buri, o presente recurso especial, 
fundado no art. 276, nv í, letra a, do Código 
Eleitoral, apontando como dispositivo de lei ie-
deral violado em sua expressa disposição, peio 
acórdão recorrido, o art., it>5, itens VIII e i X , do 
mesmo estatuto legal. 

A O que se assevera, a convalidação da Urna 
tí> 7.996, que havia sido anulada no M M . .Juízo 
Eleitoral a quo, "decidiu o pleito municipal, 
muito embora repleta de irregularidades, que 
tornariam nula ou anuiavel, comorme dispõe 
a lei". 

Entende a recorrente que, "muito embora 
o acórdão recorrido nao faça menção ao texto 
legal citado, diretamente prejudicou o recor
rente, uma vez que o caminno certo e legal, 
seria a aplicação ao art. lal do código Elei
toral que determina em casos análogos a re
novação da votação da seção anulada" (.tex
tual) . 

Pleiteia a recorrente o acolhimento de seu 
apelo, "para o um de anular a Urna nP 9.7a6 
(sicj, coniirmando a decisão de 1» instância, 
e determinando dia para renovação da votação 
na 1» seção de Aracaju, conforme determina 
o art. 187 do Código Eleitoral e art. 36 da 
Resolução n 9 9.236-72" (textual, fls. 36 e se
guintes, especialmente à fls. 42). 

O recurso se acha instruído com documen
tos Uls. 43 e segts.). 

Não houve contra-razões da Sublegenda 
n? 1, recorrida. 

5. Isto posto, denego seguimento ao re
curso suo juaice, dado que o texto oo Código 
Kieitoral indigitado como infringido em sua 
uierai disposição, apenas prescreve os atos que 
deve a Junta Eleitoral praticar antes ue aLu.bi
cada urna, verificando, entre outras minúcias, 
"se votou eleitor exciuído do alistamento sem 
ser o seu voto tomado em separado", e "se 
votou eleitor de outra seção, a nao ser nos casos 
expressamente admitidos" (art. 165, números 
VIU e I X ) . 

Ora, tal competia à Junta Eleitoral, e foi 
observado pela mesma, como se ve pela decisão 
à fls. 3. Não eram tais atos, evidentemente, 
oa competência do Eg. Triounal, que nada 
estava apurando, tendo apenas julgado o re
curso de oiicio pendente de julgamento. 

Assim, não poderia o v. Acórdão ser in-
crepado como descumpridor daquele dispositivo 
da lei eleitoral. 

6. E o que se decidiu nesta Instância foi 
que, em relação a dois eleitores excluídos oo 
alistamento e que teriam votado na seção im
pugnada, "a aiirmativa, conforme bem obser
vou o douto parecer da Procuradoria Regional 
Eleitoral, repousa em simples presunção aos 
dignos membros da junta, pois ficou incompro-
vada nos autos". 

Após outras considerações a respeito do 
assunto, rematou o v. acórdão que "inexiste, 
destarte, prova segura da exclusão do alista
mento • dos dois desconhecidos, que votaram 
normalmente, mais aceitável até a presunção 
de que, emDora não relacionados como elei
tores da 1» Seção do Distrito de Aracaçu, eram 
eleitores do Município de Buri. Pertencessem 
a outro,, o fato não passaria despercebido aos 
membros da mesa e fiscais presentes" (textual). 

E quanto a outros eleitores do mesmo mu
nicípio, que igualmente ali votaram, observou-
se que a tomada de seus votos, "ainda que 
com a cautela de voto em separado, foi, não 
há dúvida, irregular, conforme observou a cer
tidão de fls. 5. Ta* falha, mera irregularidade, 
afastada a hipótese de fraude, não tem porém, 
força bastante para carretar a nulidade da vo-
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tação, como deixou claro o parecer da .douta 
Procuradoria Regional. O mesmo se diga em 
relação à incoincidência entre o número de 
votantes consignado na ata e o de sobrecartas 
apuradas. Essa circunstância, nos exatos termos 
do art. 166, § 1?, do Código Eleitoral, somente 
determinará a anulação no caso de fraude 
comprovada. E os autos não autorizam segura 
conclusão nesse sentido" (textual, fls. 34-35). 

7. Como se vê, decidiu-se em face da 
prova, na consideração do respectivo valor, afas
tada a hipótese da ocorrência de fraude. 

Não encontro, pois, fundamento para admi
tir o presente recurso, e o indefiro". 

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral assim 
opina: 

"Pelos fundamentos constantes do despa
cho agravado (fls. 60 e segts.), e tendo em 
vista, ainda, que nos termos do art. 149 do 
Código Eleitoral "não será admitido recurso 
contra a votação se não tiver havido impug
nação perante a mesa receptora, no ato da vo
tação, contra as nulidades argüidas", parece-
nos que o presente agravo deve ser indeferido". 

VOTO 

O Senhor Ministro Hélio Proença Doyle (Relator) 
— Tenho como correto o despacho agravado. O emi
nente Desembargador-Presidente chama a atenção 
para detalhe importante no deslinde da matéria. Diz 
S. Ex» que os fatos argüidos, se realmente ultra
passassem as fronteiras de meras irregularidades, se 
chegassem à fraude, não passariam desapercebidos 
aos membros da mesa e fiscais presentes. 

A ilustre Procuradoria-Geral indica o artigo do 
Código Eleitoral que não admite o recurso preten
dido (art. 149). 

Ante o exposto nego provimento ao agravo. 
Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 

Recurso n? 3.986 — SP — Relator: Ministro 
Hélio Proença Doyle — Recorrente: ARENA-2 — 
Recorrida: ARENA-1. 

Decisão: Negaram provimento, unanimemente. 
Presidência do Senhor Ministro Raphael de Bar

ros Monteiro. Presentes à sessão os srs. Ministros 
Thompson Flores, Antônio Neder, 'Márcio Ribeiro, 
Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle, C. E . de Barros 
Barreto e o Dr. Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral 
Eleitoral, Substituto. 

(Sessão de 9-4-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.373 
Habeas Corpus n.° 59 — Classe I — (Recurso) 

— Sergipe (Tobias Barreto) 

"Habeas Corpus" — Descabe pedido de 
habeas corpus, para trancar ação penal, quando 
o jato narrado na denúncia constitui crime, em 
tese. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, negar provimento 
ao recurso, na conformidade das notas taquigráficas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da 
decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
SBrasilia, 12 de abril de 1973. — Raphael de 

Barros Monteiro, Presidente. — Moacir Catunda, Re
lator..— J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

(Publicado no D.J. de 23-5-73). 

RELATÓRIO 
O Senhor Ministro Moacir Catunda (Relate 

Senhor Presidente. No TRE a espécie dos aut 
exposta e decidida nos termos seguintes: 

"Espécie — Habeas Corpus — Processe 
de 1972 — Classe 1» — Habeas Corpus 
trado visando extinguir ação penal que 
sendo movida pelo Ministério Público d 
Zona. Denegado o pedido, aevendo a 
penal prosseguir, no curso da qual o pa 
terá meios de produzir sua defesa. 

O Sr. Josafá Ribeiro de Almeida, pc 
termédio de seus advogados, requer a 
Egrégio Tribunal ordem de Habeas Corpu 
sando extinguir o constrangimento que 
imposto através de ação penal que lhe 
o Ministério Público Eleitoral da 23» Zor 
Tobias Barreto. O impetrante invocou 
fundamento do seu pedido, o art. 153, § í 
Constituição Federal, e art. 648, itens I 
do Código de Processo Penal e art. 3í 
Código Eleitoral. Ouvido o Exmo. Sr. D 
Procurador Regional Eleitoral, o mesmo e 
o Parecer n? 129-72, pela denegação da 
dida solicitada. É o Relatório. — Isto i 
— Considerando que no caso vertente a 1 
Procuradoria Regional Eleitoral, em .seu 
cer foi de opinião de que não cabe o rei 
heróico do Habeas Corpus; Considerandt 
a denúncia apresentada e recebida, está i 
tida de todas as formalidades legais, d< 
vendo com clareza, delito eleitoral tipií 
em artigo expresso do Código Eleitoral 
go 349); Considerando que, pela denúnci 
cebida, o requerente falsificou as assina 
das eleitoras Ednalva Otaciana de Souza e 
ria Donata da Cruz, a fim de receber os 
títulos eleitorais, infringindo assim o art 
do Código Eleitoral; Considerando que o 
assim, conforme relatamos, constitui crim 
tese, não se justificando a concessão de H 
Corpus, devendo a ação penal prossegui 
curso da qual, o paciente terá meios e 
tunidades de produzir sua defesa; Acordai 
M M . Juizes desta Egrégio Corte, por u 
midade, denegar a medida solicitada". 

O paciente, não satisfeito, recorreu, alegand 
resumo, que o pleiteado no pedido não se cir> 
creve aos "meios de produzir a sua defesa" e 
o exame da coação ilegal, pois o fato constant 
denúncia não constitui crime. 

E pediu o provimento do recurso. 
Nesta instância, oficiou o douto Procurador-* 

Eleitoral, assim: 
"1') Alega o recorrente que estaria so 

do constrangimento ilegal, pois o fato na: 
na denúncia não constituiria crime que, 
mais, não fora por ele praticado. 

2') Parece-nos não ter razão o recorri 
A denúncia (fls. 2 dos autos em apenso! 
contrário do que se alega, está revestida 
formalidades legais, descrevendo delito e 
ral tipificado no Código Eleitoral. O fato 
rado naquela peça constitui crime, em tes 

3') Saber-se, por outro lado, se o aci 
praticou, ou não, o fato que lhe foi impi 
é matéria que demanda o acurado exam 
prova, o que, consoante reiterada jurispn 
cia, descabe da órbita do habeas corpus. 

4?) Somos, pois, pelo não proviment 
presente recurso''. 

Ê o relatório. 
* * * 

(Usa da palavra pelo recorrente o D 
João Ribeiro de Morais). 

VOTO 

O Senhor Ministro Moacir Catunda (Relato: 
Senhor Presidente. O meu voto é conhecend-
recurso e negando-lhe provimento, pelas raze 
nos termos do parecer transcrito no relatório, pi 
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a denúncia satisfaz os requisitos legais e apuração 
do fato delituoso nela descrito é assunto que foge 
à angustiada órbita do habeas corpus. 

E X T R A T O DA ATA 
Habeas Corpus n? 59 — SE — Relator: Ministro 

Moacir Catunda — Recorrente: Josafá Ribeiro de 
Almeida. 

Decisão: Negaram provimento ao recurso. De
cisão unânime. 

(Presidência do Senhor Ministro Raphael de Bar
ros Monteiro. Presentes à sessão os srs. Ministros 
Thompson Piores, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, 
Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle, C. E. de 
Barros Barreto e o Professor Moreira Alves, Pro
curador- Geral Eleitoral. 

(Sessão de 12-4-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.374 
Recurso n.° 4.019 — Classe IV — São Paulo 

(Caraguatatuba) 

Diplomação — Recurso — Código Eleitoral, 
art. 2(6, / / , a; CF/69, art. 138, 111. 

— Nas eleições municipais não cabe, das 
decisões dos Tnounais Regionais sobre diplo
mação, recurso ordinário para o Tribunal Su
perior Eleitoral. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, nao conhecer üo 
recurso, na comormioade das notas taquigráficas 
em apenso, que ncam lazendo parte integrante da 
decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 12 de abril de 1973. — Raphael de 

Barros Monteiro, Presidente. — Márcio Ribeiro, Re
lator. — J. C. Moreira Alves, Procurador-tíeral Elei
toral. 

(Publicado no D.J. de 23-5-73). 

RELATÓRIO 
O Senhor Ministro Mareio Ribeiro (Relator) — 

No pieito de 15 de novembro de 1970, do Município 
de ^'araguacatuba foi eleito suplente de Vereador 
Ângelo Fonseca Nogueira, candidato pela ARENA-3. 

De sua diplomação recorreu para o TSE Antônio 
de Freitas Avelar, individualmente e como Delegado 
da ARiBNA-2, por isso que: 

"processado por crime contra a economia 
popuiar e . apropriação indébita, da sentença 
absoiutória houve recurso para a superior ins
tância, ainda pendente de julgamento". 

O Tribunal negou provimento ao apelo sob fun
damento ae que ínelegioilidade não era superveniente 
ao registro do candidato (Acórdão de íls. 18, 19, lê). 

Dessa decisão foi interposto recurso ordinário, 
receoioo pelo despacno de iis. 24-25 (lê), contra-
arrazoaao peio recorrido, as lis. 26-30 e sobre o qual 
a douta Procuradoria-Geral Eleitoral assim opina: 

" . . . Entendemos, data venia, incabível o 
presente recurso ordinário, de vez que não se 
trata de eleição estadual ou federal, o que per
mitiria o reexame da prova e a critica do 
convencimento do Tribunal a quo. Trata-se, no 
caso, de eleição municipal, sendo terminativas 
as decisões dos Tribunais, cabendo, se fosse o 
caso, tão-somente o recurso especial. Somos 
pelo exposto, pelo não conhecimento do pres
sente recurso ordinário. — Brasília, DF, em 
15 de março de 1973. — A. G. Valim Teixeira, 
Procurador da República, Assistente do Procura
dor-Geral Eleitoral. — Aprovo: José Carlosi 
Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral". 

É o relatório. 

VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) -
O recurso está fundado no art. 276, II, a, do Códig< 
Eleitoral, que é cópia do art. 121, III, da CF/46, po 
sua vez, reproduzido, com a mesma restrição às elei 
ções federais e estaduais, na EC n? 16/65, e na EC 
n? 1, art. 138, n? m . 

O comentário de Pontes de Miranda ao text 
constitucional vigente foi sempre o mesmo. Repro 
duzo o da CF/69 (Tomo IV, pág. 264): 

"Expedição de Diplomas — Recurso orai 
nário, qualquer que seja a decisão sobre expe 
dição de diplomas, nas eleições federais, esta 
duais e municipais. Estaduais, aí, compreendi 
estaduais stricto sensu e municipais". 

A jurisprudência deste Tribunal firmou-se, en 
tretanto, no sentido da interpretação literal do Có 
digo e da Constituição, à qual dá corpo a persis 
tência da redação que se conservou, sempre, limi 
tativa. 

Concordo, pois, com o parecer da Procuradoria-
Geral Eleitoral. 

Não conheço do recurso. 
Decisão unânime. 

E X T R A T O DA A T A 
Recurso n? 4.019 — SP — Relator: Minista 

Márcio Ribeiro — Recorrente: Antônio de Fieita 
Avelar, Vereador eleito e Delegado da ARENA-2 -
Recorrido: Ângelo Fonseca Nogueira. 

Decisão: Não conheceram do recurso. Decisã* 
unânime. 

Presidência do Sr. Ministro Raphael de Barro 
Monteiro. Presentes à sessão os Srs. Ministro 
Thompson Flores, Antônio Neder, Márcio Ribeirc 
Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle, C. E . d 
Barros Barreto e o Professor Moreira Alves, Pro 
curaaor-Geral Eleitoral. 

(Sessão de 12-4-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.378 
Recurso n.° 4.002 — Classe IV — Agravo 

— Minas Gerais (Porteirinba) 

Agravo de Instrumento — Provimento, pan 
subida e melhor exame do recurso especial, m 
forma do item VI, do art. 22, do Regiment' 
do Supremo Tribunal Federal. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei 

toral, por unanimidade de votos, dar provimento a» 
agravo, na conformidade das notas taquigrâíicas en 
apenso, que ficam lazendo parte integrante da de 
cisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral 
Brasília, 12 de abril de 1973. — Raphael de Barro 

Monteiro, Presidente. — Moacir Catunda,, Relator 
— J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 23-5-73). 
Subindo os autos a esta instância, oficiou o Pro 

curador-Geral Eleitoral, —Prof. José Carlos Moreir. 
Alves, — pelo não conhecimento do recurso, neste 
termos: 

"A nosso ver, não deve ser provido o pre 
sente agravo. Com efeito, não nega o agra 
vante que a votação em causa se processou er 
local outro que não o designado, tendo a mu 
dança ocorrido por deliberação da mesa sem 
indispensável autorização judicial. Assim, ve 
rificou-se hipótese de nulidade de votação, nc 
termos do art. 220, III, do Código Eleitora 
que reza: 

"& nula a votação: 
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m — quando realizada em dia, hora, 
ou local diferentes do designado ou en
cerrada antes dos 17 horas". 

Por outro lado, não houve, no caso, viola
ção do disposto no art. 219 do Código Eleitoral 
tque determina que o Juiz deve abster-se de 
pronunciar nulidades sem demonstração de 
prejuízo), porquanto essa norma que se baseia 
no brocardo pas de nullité sans grief é obser
vada com a simples existência de prejuízo po
tencial, que, no caso, se apresenta com o lato 
de que, como observa o despacho agravado 
•(fls. 19 dos autos), 55 eleitores deixaram de 
comparecer. O princípio do art. 219 se apli
caria se, por exemplo, tivesse havido o com-
parecimento de todos os eleitores ali inscritos, 
pois, nessa hipótese, inexistiria qualquer pos
sibilidade de prejuízo". 

É o relatório. 
RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Moacir Catunda (Relator) — 
Senhor Presidente. Do acórdão do TRE, que, conhe
cendo do recurso de oficio, confirmou a decisão 
da 215» Junta Eleitoral, de Porteirinha, anulatória 
de toda a votação da Urna n? 22.482, da 30» Seção, 
por ter a mesa receptora mudado o local do tra
balho, designado pelo Juiz Eleitoral, para outro, o 
partido interessado interpôs recurso especial, a in
vocação das duas alíneas do inciso I, do art. 276, do 
Código Eleitoral. 

O ilustre Desembargador-Presidente do TRE, exa
minando a petição, recusou seguimento ao recurso, 
pelas razões do seu respeitável despacho, transcrito 
abaixo: I 

"Inadmito o recurso especial, cujo permis
sivo estaria no art. 276, n? I, ambas alíneas 
do C E . As decisões da Junta se presumem 
conhecidas de fiscais e delegados de Partidos, 
presentes. O recorrente se esqueceu do pará
grafo único do art. 265 daquele Código, que diz: 

"O recurso das decisões das Juntas 
serão processados na forma estabelecida 
pelos arts. 169 e seguintes". E vê-se que 
aí já ultrapassada a fase anterior: "da 
abertura da urna". 

Não se pode, in casu, sustentar a ausência 
de prejuízo com a transferência de local aa 
seção, desde que 55 eleitores da mesma deixa
ram de comparecer (vide documento a fls. 4). 
Assim, não dou como vulnerados os arts. 265, 
i67 e 219 do Código Eleitoral, ou qualquer deles. 
Intime-se. — Belo Horizonte, lis de dezembro 
de 1972. — Lahyre Santos". 

Não conformado, o recorrente interpôs agravo 
de instrumento, mmutando-o e pedindo a trasla-
dação das jpeças de fls. a fls., cumprido o que, 
aDriu-se vista ao partido adverso, que ofereceu a 
contra-minuta de lis. 29. 

VOTO 

O Senhor Ministro Moacyr Catunda (Relator) — 
Senhor Presidente, consoante as explicações lorne-
cidas pelos mesários a mudança de local dos tra
balhos da mesa receptora de votos, para a casa de 
Carlos Lopes de Oliveira, ic i feita porque a casa 
de Francisco Maroto, designada pelo Juiz Eleitoral, 
não oierecia condições favoráveis ao desempenho dos 
trabalhos eleitorais. 

O agravante, alegando que a precariedade da 
casa de Francisco Maroto, resultará de uma tem
pestade, desabada na localidade, na antevéspcra do 
dia da eleição, e que a de. Carlos Lopes de Oliveira 
lhe é próxima, ou mesmo vizinha, conclui que a 
mudança do local da votação não tenha ocasionado 
nenhum embaraço ao comparecimento dos eleitores, 
nem prejuízo às partes. 

Atendendo as particularidades do caso, e como 
se trata de recurso da competência do TSE, o meu 
voto, data venia, do parecer transcrito no relatório, 
é conhecendo do agravo e dahdõ-lhe provimento, 
para determinar a subida do recurso especial, para 

melhor exame do tema, de acordo com a regra do 
item VI, do art. 22, do Regimento do Supremo Tri
bunal Federal. 

EXTRATO DA ATA 
Recurso n9 4.002 — M G — Relator: Ministro 

Moacir Catunda — Recorrente: Diretório Regional 
do MDB, por seu Delegado — Recorrida: ARENA 
de Minas Gerais. 

•Decisão: Deram provimento ao agravo. Decisão 
unânime. 

Presidência do Sr. Ministro Raphael de Barros 
Monteiro. Presentes à sessão os Srs. Ministros 
Thompson Flores, Antônio Neder, Márcio Ribeiro, 
'Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle, C. E. de 
Barros Barreto e o Professor Moreira Alves, Pro-
curaoor-Geral Eleitoral. 

(Sessão de 12-4-73). 

ACÓRDÃO N.° 5.380 
Recurso n.° 4.058 — Classe IV — Bahia 

(Tapiramutá) 

Anulação de votação em seção eleitoral, 
sem impugnação na contagem no momento 
próprio. 

Afronta aos arts. 169 e 171 do Código Elei
toral. 

il — Recurso especial conhecido e provido, 
para validar a votação nos termos daqueles 
preceitos. 

Vistos, etc. 
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, conhecer e dar pro
vimento, ao recurso, na conformidade das notas ta
quigráficas em apenso, que ficam fazendo parte inte
grante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 26 de abril de 1973. — Raphael de 

Barros Monteiro, Presidente. — Thompson Flores, 
Relator. — J. C. Moreira Alves, Procurador-Gerai 
Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 18-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Thompson Flores (Relator) — 
Acolhendo embargos de declaração, o Eg. Tribunal 
Regional Eleitoral, por maioria de votos, anulou a 
votação da 5» Seção do Município de Tapiramutá, 
Estado da Bahia. 

Seus termos são os seguintes, fls. 99 v.: 
"Acordam os Juizes do Tribunal Regional 

Eleitoral, por unanimidade de votos, receber os 
embargos, porque a decisão de íls. 69 con
trariou o disposto no parágrafo primeiro ao 
art. 273, do Código Eleitoral. 

Da petição dos embargos, verifica-se que 
a razão esta com o embargante, porque não 
constam na decisão embargada os fundamentos 
do julgamento. 

Na assentada do julgamento, o Tribunal, 
por maioria de votos, rejeitou a preliminar de 
preclusão, conheceu do recurso e deu provi
mento, anulando assim, a quinta seção eleito
ral dó Município de Tapiramutá. 

Efetivamente, houve impugnação em tempo 
hábil (ata geral), tanto que a Junta admitiu 
a recontagem por mais de uma vez. Os doze 
votos em separado, computados pela Junta, 
foram contados, com ofensa ao texto legal 
porque os votantes não assinaram em qualquer 
folha de votação. 

Misturados aos demais, como foram, feriu 
frontalmente o art. 167 e seus incisos. 
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Com referência à oitava seção, a decisão 
foi no sentido de validar a votação da seção, 
porque, impossível era se apurar o voto sem 
a quebra do sigilo, como recomendado pelo Có
digo Eleitoral. — Sala das Sessões, 5 de feve
reiro de 1973. — Carlos Souto, Presidente. — 
J. Ribeiro ãe Araújo, Relator. — J. Bulhões. 
— Fui presente: Roberto Casali, Procurador 
Regional Eleitoral. — Evandro Andrade. — 
Antônio Bittencourt. — Assinalo haver ficado 
vencido, na preliminar, quando do Acórdão em
bargado, nos termos enunciados a fls. 69. 

Esclareço mais que, no tocante à votação 
da 8» Seção, pronunciei-me pela sua validação 
pelo fato de haver sido anulada a 5» Seção, 
não havendo mais possibilidade de influência 
sobre o resultado. — J. C. de Carvalho Filho". 

2. Recurso especial, manifestado a fls. 73-6, 
fundado no art. 276, I, a, do Código Eleitoral, admi
tido pelo despacho presidencial, fls. 105, processado 
com regularidade. 

3. Parecer da douta Procuradoria-Geral Elei
toral, nos termos seguintes: 

"A nosso ver, o presente recurso deve ser 
conhecido, cem base no art. 276, I, a, do Código 
Eleitoral, e, conseqüentemente, provido. 

Com efeito, como se verifica da leitura da 
ata geral, à fls. 7-8 (o boletim de apuração, 
à f l . 43, não alude a recurso), as impugna-
ções à urna da 5» Seção só se fizeram depois 
de terminada a contagem originária dos votos. 
Por isso mesmo, como acentua o despacho à 
fls. 103, o qual admitiu o recurso especial, é que 
houve — sem qualquer impugnação nesse mo
mento — a mistura das cédulas, a que .alude 
o inciso II, do art. 167, do Código Eleitoral. 

Ora, para que não houvesse preclusão, ne
cessário seria, em face dos arts. 169 e 171 do 
Código Eleitoral, que a impugnação se fizesse 
no ato da apuração, e, não, após a contagem 
dos votos, por ocasião de uma recontagem, 
quando já seria impossível a identificação dos 
votos contidos nas sobrecartas". 

É o relatório. 

VOTO 

O Senhor Ministro Thompson Flores (Relator) 
— Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para 
validar a votação da 5» Seção, anulada, tal como 
decidiu a Junta. 

2. Faço-o adotando como razões de decidir as 
do parecer antes transcrito. 

É o meu voto. 
Decisão unânime. 

E X T R A T O DA ATA 

Recurso n? 4.058 — BA — Relator: Ministro 
Thompson Flores — Recorrente: Simplício Colombo 
Gomes, candidato a Prefeito pela ARENA-2 — Re
corrido: Dermival Ribeiro Marques, candidato a Pre
feito de Tapiramutá, pela ARENA-1. 

Decisão: Conheceram do recurso e a ele deram 
provimento, nos termos do voto do Sr.. Ministro-
Relator. Decisão unânime. 

Presidência do Senhor Ministro Barros Monteiro. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros Thompson Flores, 
Xavier de Albuquerque, Márcio Ribeiro, Moacir Ca
tunda, Hélio Proença Doyle, C. E. de Barros Bar
reto e. o Professor Moreira Alves, Procurador-Geral 
Eleitoral. 

(Sessão de 26-4-73). 

RESOLUÇÃO N.° 8.688 
Consulta n.° 4.022 — Classe X — Distrito 

Federal (Brasília) 
Consulta sobre se um filiado a partido 

político nomeado para cargo a Que é vedada 
a atividade político-partidária, pode se candi
datar a cargo eletivo após deixar aquele, em 
caráter definitivo. 

O Tribunal deliberou, em resposta à con
sulta : 

a) que se extingue a filiação partidária, 
com a investiâura em cargo a cujo ocupante 
seja vedado exercer atividade político-partidá
ria — Constituição Federal, arts. 114, / / / , e 
72, § 3?; 

b) que a titular de cargo a quem seja ve
dado o exercido de atividade político-parti
dária não se pode aplicar o prazo do art. 4? 
do Ato Complementar 61, de 14 de agosto 
de 1969; 

c) quanto a ele, a filiação partidária se 
condiciona ao afastamento definitivo do cargo 
e este não pode ser exigido, segundo a regra 
do art. 151, parágrafo único, letra c, da Cons
tituição, senão no prazo marcado pela lei, o 
qual não será maior ãe seis, nem menor de 
dois meses anteriores ao pleito. O prazo de 
filiação partidária, em tal hipótese, será o mes
mo da desincompatibilização. 

Vistos, etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, responder a con
sulta, na conformidade das notas taquigráficas em 
apenso, que ficam fazendo parte integrante da de
cisão. 

Sala das Setüões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 30 de março de 1970. — Presidiu ao 

julgamento o Senhor Ministro Eloy da Rocha. — 
Antônio Neder, Relator. 

Esteve premente ao julgamento o Professor Xavier 
de Albuquerque, Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicada no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
A Aliança Renovadora Nacional formula ao Tribu
nal Superior Eleitoral esta consulta: 

"A lei impõe filiação partidária para que 
qualquer cidadão, exceto o militar da ativa, 
possa se candidatar a cargo eletivo. A Aliança 
Renovadora Nacional consulta, a propósito, esse 
Egrégio Tribunal: 

"se um filiado a partido político, no
meado para cargo a que é vedada a ati
vidade político-partidária, pode se can
didatar a cargo eletivo após deixar aquele, 
em caráter definitivo?" 

Opinou a Procuradoria-Geral Eleitoral nes
tes termos: 

"A filiação partidária anterior à in -
vestidura em cargo interditivo dé ativi
dade político-partidária, cujo exercício 
vem a cessar definitivamente, sobrevive 
ao lapso temporal da vedação e habilita 
o titular, independentemente de repetição 
ou renovação, a candidatar-se a posto 
eletivo". 

1. Registrando que a lei impõe filiação 
partidária para qualquer cidadão, exceto o mi
litar da ativa, poder candidatar-se a cargo ele
tivo consulta o Diretório Nacional da Aliança 
Renovadora Nacional — 

"se um filiado a partido político, no
meado para cargo a que é vedada a ati
vidade político-partidária, pode se can-



934 BOLETIM ELEITORAL N» 263 Junho de 1973 

didatar a cargo eletivo após deixar aquele, 
em caráter definitivo". 

2. O que se quer sater, em verdade, é 
se a filiação partidária anterior à investiduia 
em cargo interditivo de atividade político-par
tidária, CUJO exeic.cio vem a cessar definiti
vamente, sob:evive ao lapso temporal da ve
dação e habilita o titular, independentemente 
de repetição ou renovação, a candidatar-£e a 
posto eletivo. 

3. A resposta há de ser afirmativa, pois 
a outra não conduz o exame do instituto sob 
o duplo enfoque em que pode e deve ser pro
jetado: o de sua essência jurídica, de um lado, 
e, de outro, o de sua teíeologia como instru
mento de moral política. 

4. A chamada filiação partidária não 
chega a ser uma novidade do atual direivo 
brasileiro. Contemporânea, a invés, da insti
tucionalização dos Partidos, — que são, amej 
que tut.o, associações ãe pessoas qualificadas 
pela titularidade de direitos políticos e pela 
inscrição eleiioial (.Pinto Ferreira, Princípios 
Gerais do Direito Constitucional Moderno, 
temo I, pág. 43^; Homero Pinho, verbete Par
tidos POLÚUOS, no Repertório Enciclopédico de 
uiieito Brcsi.eiro, volume 36, pág. 123), — ela 
exprime o traduz, no piano do direito, man.-
lestação de vontade associativa, e, no piano 
da personalidade, alinhamento filosófico-poü-
tico. 'Não na havendo criado a lei eleitoral 
vigente, teve esta, porém, o mérito de lhe fixar 
o mecanismo formal, até então inteiramente 
dsteurado, e ie, valorizando-lns o segundo 
aspecto paia obviar o oportunismo e o aven-
lureirismo políticos, elevá-la ao nível de requi
sito para a disputa de postos eletivos. 

5. A existência de um mecanismo formal 
de adesão, que o Clássico Duverger aponta 
como característica dos partidos de massa (Les 
Paríies Politiqu.es, Paris, 1951, pág. 92), vale, 
entre nós, para todos cs partidos, e realça o 
timbre jurídico da filiação partidária, sobre-
icvando as conseqüências que dele derivam. A 
adesão é aberta, e não regulamentada, no sen
tido de que o ingresso dos filiados é livre e 
independe de outra condição ou formalidade 
que não a assinatura de livro ou ficha de fi
liação (op. cit., pág. 93), valendo o engaja
mento enquanto não o retratar o liliado e sem 
dependência de ulttriores reiterações ou rati
ficações ("une fois pour toutes" — registra o 
tratadista, op cit. cit.) . 

6. Juridicamente considerada, pois, a fi
liação partidária é manifestação de vontade 
associativa que, como é corrente em direito, só 
se desconstitui, ou por manifestação contrária 
de vontade do próprio titular (revogação, reti
rada da vox por aquele mesmo que a prestou), 
ou por impos.ção indeclinável de lei. Não há, 
aliás, caducidade jurídica que não sejam, ou 
atos voluntários, ou penalidades (sanções) 
legais expressamente cominadas para outros 
aios ou fatos jurídicos. 

7. É exemplo de revogação de manifesta
ção de vontade a exclusão voluntária do par
tido a que se filiara o eleitor (Lei n9 4.740-65, 
art. 30, § 3?): desfaz-se o ato de filiação, que 
resultará de manifestação de vontade, por 
outra manifestação de vontade, contrária à 
primeira. Também o é, num outro plano de 
ilustração; a exclusão voluntária do advogado 
inscrito na respectiva Ordem (Lei n? 4.215-63, 
art. 61, I ) . 

8. Exemplo de desconstituição de mani
festação de vontade por imposição de lei é, 
a seu turno, a exclusão de um partido por 
aderir o eleitor à formação de partido diverso 
(Lei n? 4.740-65, art. 12, § 4') . Por igual o é, 
no diverso plano de ilustração antes utilizado, 
o cancelamento da inscrição do advogado que 
passa a exercer, em caráter definitivo, cargo, 
função ou atividade incompatíveis com a advo
cacia, ou que perde a qualidade de eleitor, 

sendo brasileiro, ou a capacidade civil, ou que 
interrompe o exercício da advocacia por mais 
de três anos consecutivos e sem jusxa ca,u£a 
(Lei n? 4.215-63, art. 61, II a V) ; 

9. Do mesmo ato ou fato, portanto, po
dem derivar, ou não derivar, conseqüências 
tíesconstitutivas de ato ou situação jurídica 
anterior, na exata medida em que há, ou não 
há, expreioa cominação legal de caducidade. 
O fato, \erbi gratia, da investidura de advo
gado em cargo de magistrado importa, ex vi 
legis, no cancelamento da inscrição profissio
nal do investido; mas não importa na descons
tituição de sua filiação partidária, se ele a 
tem, precisamente porque essa segunda con
seqüência exigiria imposição de lei, que não 
ex.ste. Onde faltam a vontade e a ação de 
revogar, só a cominação legal expressa p:xie 
supri-las. 

10. £e, em suma, nem a vontade do titular 
revoga a manifestação, nem a lei a desfaz pleno 
jure pela só ocorrência de ato ou fato jurídico 
diverso, o mais que pode haver é suspensão 
da eficácia da manifestação, que durará en
quanto durar a causa da interdição. 

11. Passando-se do exame, que podemos 
chamar orUológico, da essência jurídica do ins
tituto, àquele que designamos por deontoló-
glco e tem por objeto a sua teíeologia como 
instrumento de moral política, vê-se que não 
são diferentes os resultados na bueca da res
posta à consulta formulada. 

12. 'Deve registrar-se, aliás, entre parèn-
tef.es, que, enquanto mera expressão de enga
jamento liiosóiico-pclit.co e, portanto, em teu 
puro conteúdo de opinião, a tiliação partidária 
é incontrastâvel ('Constituição, art. 153, § 8?). 
Mesmo aos juizes, aos quais se interdita o exer-
cic.o de atividade político-partidária mas não 
se veda o direito político de votar, corre não 
só o direito, que é prius do de voto, de ter 
opinião político-partidária, como, a tem dizer, 
o dever cívico de a formar e cultivar OCtf. Pon
tes de Miranda, Comentários à Constituição 
de 1967, tomo 111, pág. 556; Cláudio Pacheco, 
Tratado das Constituições Brasileiras, volume 
n i , pág. 116). 

13. Seja como for, o fim a que visa o 
condicionamento da disputa de posto eletivo 
à prévia filiação partidária do candidato é 
como se apontou, o de combater o oportunis
mo e o aventureirismo políticos que conspur
caram, no passado, as práticas eleitorais bra-
s.ieiras. Não é curial, pois, que, onde se mostre 
protegida e resguardada a consecução desse 
alto propósito, possa o rigor formal avassalar 
a idéia íinalísUca do preceito. 

14. Nem é essa, de resto, a orientação to
mada pelo Tribunal Superior Eleitoral no to
cante a instituto novo do direito brasileiro, 
qut com o da filiação partidária guarda a afi
nidade recolhida da similitude de desígnios: o 
domicílio eleitoral. Ambos, com efeito, condi
cionam a candidatura a cargo eletivo, visam 
a objetivos idênticos e medem-se por determi
nada duração mínima legalmente fixada. 

15. Pois bem: ao apreciar recursos contra 
a denegação de registro de candidatos que ti
nham domicílio eleitoral à época da eleição, 
mas que só lhe perfaziam a duração mínima 
legal se lhe adicionassem períodos anteriores 
e descontínuos, não hesitou o Tribunal em lhes 
computar esses períodos pretéritos, e, somando 
à atualidade a anterioridade do requisito exi
gido, mandá-los registrar. Tal é a diretriz con
substanciada nos acórdãos unânimes proferi
dos nos Recursos ns. 2.940 (D.J. de 31-10-66) 
e 2.956 (B.E. n9 187/403), ambos do Piauí, o 
último dos quais leva esta ementa ilustrativa: 

"O candidato é elegível, pois conta 
com mais de quatro anos de domicílio 
eleitoral, embora não Ininterruptos". 
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16. Fosse o rigor formal a prevalecer so
bre a idéia finalística, outra seria, e oposta, 
a decisão. Mas o Tribunal compreendeu a exata 
dimensão da exigência legal e a delineou com 
a costumeira sabedoria, conciliando e prote
gendo, a um tempo, a liberdade e moral po
líticas em causa. 

17. A filosofia que esses julgados encer
ram bem se ajusta, à falta de precedentes es
pecíficos à solução afirmativa da consulta ora 
examinada. Não se duvida, com efeito, que o 
vínculo ideológico permaneça íntegro mesmo 
quando, suspensos os efeitos jurídicos da filia
ção partidária pelo exercício superveniente de 
cargo interdltivo de atividade política, ulterior-
mente se restabelecem pela cessação definitiva 
desse exercício. Tanto basta para que se con
sidere presente o requisito da lei, e atendida 
esta nas suas justas e reais finalidades. 

18. Somos, em conclusão, por que se de 
resposta afirmativa à consulta, nos termos da 
ementa que encima o parecer". 

É o relatório. 
VOTOS 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
O Código Eleitoral expressa que, nas eleições do 
sistema proporcional, o candidato deverá ser filiado 
ao partido na circunscrição em que concorrer, e que 
a filiação há-de perdurar pelo tempo fixado no es
tatuto partidário (art. 88, parágrafo único). 

A Lei Orgânica dos Partidos Políticos, Lei núme
ro 4.740, de 1965, dispõe que somente poderão par
ticipar das convenções os eleitores inscritos no par
tido (art. 30), e que só poderão ser eleitos para a 
direção partidária os filiados ao partido pelo menos 
três meses antes da eleição (art. 31, § 1*). 

O Ato Complementar n? 7 impõe como requisito 
para o cidadão candidatar-se em eleição direta a 
inscrição partidária (art. 7'). 

O Ato Complementar n? 9 reitera a exigência 
(arts. 8? e 9'). 

O Ato Complementar n« 17, insistindo na exi
gência da inscrição ou filiação partidária, reduz o 
prazo fixado no art. 7' do Ato Complementar n9 7 
e dispõe sobre o alcance da filiação. 

A Lei n? 5.453, de 1968, de novo insiste na exi
gência da filiação partidária e a regula detalhada
mente (art. 14). 

O Ato Complementar n ' 61 fixou o dia 15-2-70 
por termo do prazo para a filiação partidária dos 
candidatos às próximas eleições de Senador, Deputado 
Federal, Governador, Vice-Governador e Deputado 
Estadual, insistindo, assim, na exigência, tanto que 
manteve a eficácia das filiações partidárias feitas 
perante o Diretório Nacional ou o Diretório Regional 
(arts. 4? e 59). 

Finalmente, a Constituição de 1967 (texto da 
Emenda n? 1) veio a expressar que a elegibilidade 
do militar da ativa não depende de filiação político-
partidária, donde a certeza de que a exigência se 
mantém para o militar inativo e para o civil. 

Verifica-se, pois, que toda a legislação eleitoral 
editada após a Revolução de 1964 impõe o requi
sito da filiação partidária para que o cidadão se 
faça candidato em qualquer pleito, seja o sistema 
proporcional, seja do sistema majoritário (salvo se 
for militar da ativa). 

Aliás, é de se reconhecer que a exigência decorre 
da estrutura da organização partidária imposta na 
Constituição, que expressa, dentre outros, o princípio 
da atuação militante, o da disciplina e o da fideli
dade ao partido (Const. de 1967, texto da Emenda 
n ' 1, art. 152, III e IV, e parágrafo único). 

Sem dúvida, uma estrutura partidária que impõe 
os deveres de atuação permanente, disciplina e de 
fidelidade não poderia dispensar a exigência da filia
ção como requisito básico. 

Porque, na verdade, tudo no partido é abstrato; 
de real ou concreto o partido só tem os homens que 
a ele se acham filiados e nele militam. 

Assim, em princípio, é de se dizer que, com exce
ção do militar que se encontre na atividade, nenhum 
outro cidadão pode fazer-se candidato sem que es
teja filiado a partido. 

Com essa premissa, passemos analisar a matéria 
da consulta. 

Indaga a ARENA: nomeado para cargo a Cujo 
ocupante é vedada a atividade político-partidária, 
pode o filiado a um partido candidatar-se a cargo 
eletivo após haver deixado o exercício desse cargo 
de maneira definitiva? 

Em outras palavras: a filiação a um partido, 
a que procedeu o cidadão antes de investir-se em 
cargo a cujo ocupante é proibida a atividade polí
tico-partidária, perde sua eficácia com a investidura 
do cidadão nesse cargo? Afastando-se ele definiti
vamente do cargo, aquela anterior inscrição readquire 
sua eficácia? 

A resposta negativa é a que se impõe. 
Estou em que a filiação anterior se desfaz auto

maticamente pela só investidura do inscrito no cargo 
a cujo ocupante a Constituição proíbe a atividade 
político-partidária. 

Sabe-se que em nosso sistema consttiucional a 
atividade político-partidária é vedada aos magis
trados (CF, art. 114, IH) e aos Ministros do Tr i 
bunal de Contas (art. 72, § 39). 

Dada a natureza especial do cargo de Juiz e a 
do cargo Ministro do Tribunal de Contas, a Cons
tituição proibiu ao ocupante de um e outro a ativi
dade político-partidária. 

A proibição é de efeito imediato, cessando, por 
causa dela, toda e qualquer forma de atividade polí
tico-partidária; e a inscrição no partido constitui, 
como expressa dezenas de normas da legislação re
volucionária, a primeira atividade político-partidária 
que o cidadão pode emprender, porque, inscrito no 
partido, ele passa a lhe dever atuação militante, dis
ciplina e jideliãade (CF, art. 152, HI e V, e seu 
parágrafo único). 

Figuremos o caso de um cidadão que, inscrito 
num partido, vem a ser investido rio cargo de Juiz 
de um dos nossos Tribunais. 

A Constituição proíbe que o magistrado exerça 
atividade político-partidária (art. 114, HI) . 

Manter-se-á, não obstante, a filiação anterior? 
Obviamente, não! 
É que no Direito Constitucional Brasileiro se 

firmou o principio da incompatibilidade absoluta da 
função judicante com qualquer outra. 

A Constituição Política do Império assim dispu
nha nos seus arts. 99 e 10. 

A Constituição de 1891 expressava-o no art. 79. 
A de 1934 repetia o princípio no seu art. 65. 
A Constituição de 1946 também incluiu o dogma 

no seu art. 96. 
O mesmo se deu com a Constituição de 1967, 

quer se considere o art. 109 do texto anterior à 
Emenda n9 1, quer se considere o art. 114 do texto 
dessa Emenda. 

Se o Juiz aceita outra função, perde, ipso jure, 
o cargo judiciário, di-lo Pontes de Miranda ("Com. 
à Const. de 1967", tomo IH, pág. 553). 

Que é que se entende por "outra função" pú
blica? 

É qualquer função cometida ao Poder Executivo, 
ao Poder Legislativo, a órgão de coordenação ou 
de cooperação, ou a entidade paraestatal (com exce
ção, é óbvio, de função de magistério, nos casos 
previstos na Constituição), e quem o diz é Pontes 
de Miranda (ob. ci t . ) . 

Ora, a atividade político-partidária consttiui 
"outra função" que não a judicante, e essa atividade 
se materializa pela só inscrição no partido. 

O inscrever-se no partido Já constitui, de si, ati
vidade político-partidária, repita-se. 

Note-se, que o art. 114, I, da Constituição de 
1967 (texto da Emenda n9 1) proíbe ao juiz, mesmo 
em disponibilidade, o exercício de qualquer outra 
função pública, e o art. 114, IH, proíbe ao juiz o 
exercício de atividade político-partidária, espécie 
da primeira, que o legislador deixou expressa no 
texto para revigorar a proibição. 
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Note-se, ainda, que, pelo que expressa o art. 2?, 
da Lei n? 4.740, de 1965, o partido político constitui 
entidade de cooperação da atividade do regime de-
mccrático; conseqüentemente, a filiação partidária 
constitui, em sentido lato, exercício de função pú
blica. 

Do exposto se conclui que a inscrição em par
tido político é vedada ao juiz, e que, obviamente, a 
investidura no cargo de juiz desfaz a inscrição par-
üdária anteriormente feita. 

Assim, a resposta que se impõe à consulta, nos 
termos em que se acha formulada, é a negativa, 
porque, na verdade, a investidura no cargo a cujo 
ocupante é vedada a atividade político-partidária, 
essa investidura, por si mesma, desconstitui a inscri
ção ou filiação anteriormente feita. 

Resta, porém, ao Tribunal, considerar um aspecto 
não constante expressamente da consulta, mas que 
tem estreita pertinência cem o seu conteúdo, oü 
que nela se contém implicitamente, e que tem a 
idoneidade de uma ressalva ao que acima ficou es
clarecido. 

Trata-se do seguinte: considerando que é elegí-
vel o ocupante de cargo ao qual a Constituição 
proíbe a atividade político-partidária desde que ele 
se afaste definitivamente desse cargo dentro no 
prazo marcado na lei; e considerando que esse 
ocupante, por causa do cargo, estava proibido de 
exercer atividade poiitico-pariidáría, ou seja, de se 
inscrever em partido político; considerando tais pres
supostos constitucionais, pargunta-se: quid júris, no 
caso, se é certo que a inscrição era vedada antes, 
quando no exercício do cargo, e se tornou possível 
ou admissível depois que o funcionário deixou defi
nitivamente o cargo? 

Meu entendimento é o de que, para quem se en
contre em tal situação, isto é, na-situação de ele-
givel e tem jiliação partidária por força de proibição 
constitucional, a quem se encontre assim em situação 
excepcional, é de te lhe reconhecer o direito de se 
ms>3:>£ver em partido após a desincompatibilização 
e dentro no prazo fixado em lei para a desincom
patibilização. 

Ê a so.uçáo que tenho por juridicamente certa 
e justa. 

i.om eleito, é bastante salientar que a filiação 
partidária, veiada peli Constituição aos juizes e 
aos componentes do Tribunal de Contas (arts. 114, 
III, e 72, § 3?), constituindo exigência do sistema 
partidário, como acima ficou demonstrado, não pode 
ser elevada à culminância de requisito derrogador 
do direito, que têm aqueles funcionários, de se can
didatarem a cargo eletivo. 

Seria absurdo tal entendimento, porque um dever 
pertinente à organização partidária não pode des
fazer um direito mais importante e grave, qual seja 
o de, em regra, o cidadão candidatar-se a cargo 
eletivo. 

A filiação partidária é accessório do direito po
lítico de disputar eleição., que é principal e consti
tucional . 

Repita-se, pois, dada a sua relevância, que o 
direito político de disputar eleição, pertinente à 
cidadania, é também, um dever político, e este pre
valece, no caso, sobre o da filiação partidária no 
sentido de que este úitimo, accessório do outro, sobre 
ele não pode prevalecer para desconstituí-lo ou 
irustrá-lo. 

No caso, o que ocorre é que duas normas sobre 
o mesmo assunto se chocam, porque a secundária, 
que visa a executar a primária, na verdade frusta 
a sua execução. 

Em tal situação, o princípio da interpretação 
abrogadora impõe ao intérprete a solução da pre
valência da norma mais importante. 

E esta é a que outorga ao cidadão elegivel, juiz 
ou qualquer outro, o direito de se candidatar a cargo 
eletivo, por ser este um direito constitucional. 

Dispondo o Decreto-lei n» 1.063, de 1969, no 
art. 1', n , 8, que o magistrado é elegivel para 
qualquer cargo até seis meses depois de se afastar 
definitivamente de suas funções e considerando que 
esse decreto-lei é complementar da Constituição, a 
mim me parece óbvia a conclusão de que o > dever 

de filiação partidária, que se deve cumprir até 15 
de fevereiro de 1970, como expressa o art. 4?, do 
Ato Complementar n? 61, de 14-8-69, não se exige 
do magistrado, porque este, por se achar proibido 
de exercer atividade político-partidária, só poderá 
filiar-se a partido político depois que se afastar de 
sua função judicante. 

Assim, a exigência de filiação partidária que 
a léi impõe ao magistrado para candidatar-se a cargo 
eletivo, essa exigência só lhe poderá ser imposta 
na consideração da norma do art. 114, III, da Cons
tituição, combinada com a do art. 1', II, 8, do De
creto-lei n9 1.063, de 1969. 

Do exposto, concluo por votar no sentido de o 
TSE responder à consulta da ARENA nestes termos: 
a) na hipótese por ele sugerida no processo, à filia
ção anterior caducou, ou perdeu sua eficácia, ou se 
desconstituiu pelo só fato de o cidadão investir-se 
em cargo a cujo ocupante é vedada a atividade po
lítico-partidária, não podendo, assim, obviamente, 
ser ela invocada posteriormente, depois que o cida
dão deixou o referido cargo, exatamente porque não 
se convalesce o que ficou extinto ou morto; b) que, 
entretanto, é de se ressalvar que, . nos casos do ar
tigo 114, III, e do art. 72, § 3?, da Constituição (texto 
da Emenda n? 1), a exigência da filiação parti
dária só .poderá ser imposta ao candidato após o 
seu afastamento definitivo do cargo para desincom-
patibilizar-se (Const. de 1967, Emenda n? 1, ar
tigo 151, parágrafo único, letra c). 

É o que voto. 
* * * 

O Senhor Ministro Djaci Falcão — A filiação 
partidária constitui, não há dúvida, conditio sine 
qua xnon para o registro de candidato a cargo eletivo 
(parágrafo único, do art. 88, do Código Eleitoral, 
art. 7', do Ac. n<? 7, de 31-1-1966, arts. 89 e 9?, do 
AC n? 9, de 11-5-1966, ,e arts. 1? e 2?, do AC n 9 17, 
de 29-7-1966). 

A ela não fica sujeito tão-somènts o militar 
da ativa, consoante a exceção prevista no .§ 29, do 
art. 153, da Constituição Federal. Além disso, apenas 
em duas oportunidades ficou dispensada, ou seja 
pelo AC n9 33, de 18-1-1967 (art. ,39, e seu parágrafo 
único), e pelo Ato Institucional n 9 16, de 14-10-69 
(§ 79, do art. 49). 

For isso, consulta a ARENA "se um filiado a 
partido político, nomeado para cargo a que é vedada 
a atividade político-partidária, pode se candidatar 
a cargo eletivo após deixar aquele, em caráter de
finitivo?" 

A vedação da atividade partidária, segundo o 
Estatuto Básico, abrange os integrantes do Poder 
Judiciário e os membros do Tribunal de Contas da 
União (art. 114, III, § 39, do art. 72, com a ressalva 
do art. 190) . 

Reza o art. 114: 
"É vedado ao juiz, sob pena de perda do 

cargo judiciário: 
m — exercer atividade político-partidária". 

Esta incompatibilidade, expressa pela mesma 
forma na Carta Política de 1946. (art. 109, inc. III), 
foi introduzida em nosso sistema jurídico pelo cons
tituinte de 1934, ao inserir no' àrt. 66: 

"É vedado ao juiz atividade político-partn-
dária". Como acentua Pontes de Miranda: 

"O que aí se veda ao juiz não é o ter 
opinião político-partidária, porque essa é livre: 
a Constituição assegura que, por motivo de con
vicções filosóficas, políticas, ou religiosas, nin
guém pode ser privado de qualquer dos seus 
direitos, salvo se, alegando-as, se isentou de 
ônus ou serviços que a lei imponha aos bra
sileiros, porque, então, o cidadão pode e deve 
ser privado dos direitos políticos (arts. 150, 
§§ 69 e 89, e 144, H , b, e § l 9 ) ; e é inviolável 
a liberdade de consciência e de crença, bem 
como garantido o exercício dos cultos religio
sos, desde que esses não contravenham a ordem 
pública e os bons costumes. 
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O juiz, desde que não esteja filiado a par
tidos, ou não tenha atividade político-parti
dária, não infringe o princípio" (Comentários 
à Constituição de 1967, Tomo HI, pág. 556). 

Outro não é o escólio do eminente publicista 
Themistocles Cavalcanti, para quem: 

"Não se compreende evidentemente o sim
ples exercício do direito de voto, mas uma 
posição ativa na luta partidária que compro
meta de modo absoluto o magistrado. 

Não pode o juiz fazer parte de diretórios 
de partido político ou de agremiação partidária 
e, ainda menos, fazer propaganda, por qual
quer forma" (A Constituição Federal Comen
tada, vol. n , pág. 300, 3» Edição). 

Acertada se me afigura a exegese desses emi
nentes constitucionalistas, inclusive quando apontam 
a filiação a partido como infringência ao princípio. 
A filiação partidária importa em atividade político-
partidária, porquanto gera obrigações para o filiado, 
de que é exemplo a fidelidade partidária. Trata-se 
de cláusula cujo alcance finalístico é resguardar a 
própria independência da magistratura. E vale acres
centar que o constituinte de 1967, teve a preocupação 
de cominar a sanção perda do cargo judiciário. 

Dado o conteúdo ético-jurídico da norma, o f i 
liado a partido político, a partir do momento da 
sua investidura no cargo de magistrado ou de M i 
nistro do Tribunal de Contas da União, perde auto
maticamente a filiação político-partidária. A filia
ção partidária, manifestação de vontade associativa, 
pode se desconstituir não só por ato de vontade de 
seu titular (art. 30. § 39, da Lei n? 4.740, de 1965), 
mas também por força de um preceito de ordem 
pública, como se dá no caso de incompatibilidade. 
Ante a imperatividade da regra extingue-se a f i 
liação. ! ' ! 

Aí não se cuida de mero impedimento, mas de 
incompatibilidade, de incompossibilidade entre a 
função de magistrado e a atividade político-parti
dária, determinante de uma proibição total. Em 
conseqüência, não há lugar para uma suspensão da 
filiação partidária. «Se desobedecida a vedação, o 
ttiular perde o cargo, se respeitada, óbvio é a perda 
da filiação político-partidária. 

A hinótese em exame guarda similitude com a 
medida de cancelamento da Inscrição na Ordem dos 
Advogados, para o profissional que "II —• passar a 
exercer em caráter definitivo, cargo, função ou ati
vidade incompatíveis com a advocacia (arts. 82 a 
86)" — (art. 61, TI, da Lei n? 4.215. de 27-4-63) . 

Evidente é nus o filiado a partido político, pre
tendendo candidatar-se a cargo eletivo, após deixar, 
em caráter definitivo o cargo de aue resultou a in
compatibilidade, há de renovar a filiação partidária. 
Cuida-se, inelutavelmente. de um consectário lógico-
jurídico da incompatibilidade. 

Todavia, como bem observou o eminente re
lator há aue se distinguir a situação particular do 
magistrado com reflexo nos Ministros do Tribunal 
de Contas da União (§ 3', do art. 72, da Constitui
ção Federal). Na verdade, sendo assegurado ao ma
gistrado candidato a careo eletivo, o prazo de seis 
meses, D T . I desincomitiatibilizar-se (art. 151, pará-
erafo único, letra c. da Constituição Federal, e ar
tigo l 9 , inciso III, letra a. combinado com o seu 
ínc. II letra b. n 9 8, do Decreto-lei n ' 1.063, de 21 
de outubro de 1969). evidente se me afigura a ina-
plicabilidade do prazo da filiação partidária, fixado 
para 15 de fevereiro de 1970, pelo art. 4?, do Ato 
Complementar n 9 61. de 14-8-69. E a razão está 
em aue a filiação, por constituir atividade político-
partidária. fica condicionada ao afastamento defi
nitivo do cargo de maeistrado, ante a norma proi
bitiva inseria no art. 114. inc. TTI, da Constituição 
Federal. Assim, no exercício do seu cargo o ma
gistrado se acha impedido de filiar-se a partido po
lítico. Deixando-o seis (6) meses antes da eleição, 
encontraria expirado o prazo de filiação. A hipótese, 
pela sua singularidade, reclama uma Interpretação 
construtiva, de medo a não invalidar a norma asse-
curatória do prazo de desincompatibilização, desti

nado ao magistrado que pretende candidatar-se a 
cargo eletivo. Sem quebra da harmonia dos princí
pios e visando resguardar a unidade lógica das regras 
legais, impõe-se como prazo de filiação partidária, 
para o magistrado, o mesmo fixado para a sua 
desincompatibilização. 

Com estas considerações acompanho o votr. do 
Sr. Ministro-Relator. 

O Senhor Ministro Barros Monteiro — Senhor 
Presidente, acompanho o voto do Sr. Ministro-Re
lator. 

É fora de dúvida, que se extingue a filiação 
partidária, com a investidura em cargo a cujo 
ocupante seja vedado exercer atividade político-par
tidária (Const. Fed., arts. 114, III, e 72, § 39), bem 
como a titular do cargo a quem seja vedado o 
exercício de atividade partidária não se pode aplicar 
o prazo do art. 4? do AC n 9 61, de 14-8-69. 

Quanto a. ele, a filiação partidária se condi
cionaria ao afastamento definitivo do cargo, e este 
não pode ser exigido, segundo a regra do art. 151. 
parágrafo único, letra c, da Constituição, senão no 
prazo marcado pela lei. o qual não será maior de 
seis. nem menor de dois meses anterior ao pleito. 
O prazo de filiação partidária, em tal hipótese, será 
o mesmo da desincompatibilização. 

* * * 

O Senhor Ministro Armando Rolemberg — Inda
ga-se na consulta se um filiado a partido político, 
nomeado para cargo a que é vedada a atividade 
político-partidária, pode-se candidatar a cargo ele
tivo após deixar aquele em caráter definitivo. 

A análise, dos termos em que foi posta a con
sulta leva de logo à constatação de que a dúvida 
cuja solução se pretende obter reduz-se afinal em 
decidir-se, se nomeado para um carso a cujo titular 
é vedado a atividade política-partldária, o cidadão 
conserva a inscrição partidária anterior, dela po
dendo usar, mais tarde, após deixar, em definitivo, 
o mesmo cargo. 

Ao meu ver. com a vênia devida aos que enten
dem em contrário, a resposta negativa se impõe. 

A vedação de atividade político-partidária co-
lima por o titular do cargo em posição de absoluta 
isenção da referência aos partidos políticos. Ora, 
a simples inscrição em um destes importaria em 
ofensa ao princípio, pois, uma vez filiado, tem obri
gações para com a organização partidária e está 
Gueito à disciplina das decisões respectivas (art. 51, 
{'a l e i n 9 4.740. de 1965) . 

De outro lado, a inscrição do eleitor no partido 
produz efeitos em relação à oreanizacão deste (ar
tigo 32 da Lei n 9 4.740. de 1965), não se podendo 
conceder que para tal fim se considere a filiação 
de nessoa proibida de exercer atividade político-
partidária. 

Dois argumentes em contrário a tal conclusão 
Fccdem à primeira vista, a saber: 

a) se a proibição é de atividade político-parti
dária. o que se veda ao titular do cargo é a ação 
partidária, e não a simples inscrição na organi
zação; 

b) mesmo admitido que a inscrição fosse vedada, 
re não foi cancelada, produz efeitos, uma vez afas
tada do cargo, em caráter definitivo, o seu titular. 

Ambas as objeções não procedem, porém. 
Não precede a primeira porque o ato da inscri

ção em partido político já é, em si, atividade par
tidária. A Constituição e as leis não obrigam os 
eleitores a se filiarem a partidos políticos. É exigida 
a filiação tão-somente para a participação nas de
liberações destes, para a disputa de cargos nos 
rsspectivos órgãos de deliberação e execução ou 
para a candidatura a postos eletivos da União, dos 
Estados e dos Municípios. Quando, portanto, o elei
tor, re inscreve em um partido, pratica o ato básico 
de atividade político-partidária. 

Assim o tem entendido autoridades como Pontes 
de Miranda, Temíst<x;les Cavalcanti e Carlos Ma-
ximiliano. 
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Escreveu Pontes de Miranda comentando a norma 
da Constituição de 1946, proibitória do exercício de 
atividade político-partidária pelo Juiz: 

"O Juiz, desde que não esteja filiado a 
partidos, ou não tenha atividade político-par
tidária, não infringe o preceito" (Com. à Cons
tituição, vol. H , pág. 167). 

Também comentando a mesma regra, acentuou 
Temístccles Cavalcanti: 

"Exercer atividade político-partidária. Não 
se compreende evidentemente o simples exer
cício do direito de voto, mas uma posição ativa 
na luta partidária que compromete de modo 
absoluto o magistrado. 

Não pode o Juiz fazer parte de diretórios 
de partido político ou de agremiação partidária 
e. ainda menos, fazer propaganda, por qual
quer forma". (A Constituição Federal Comen
tada, Vol. II, pág. 210) . 

Ainda no mesmo sentido Carlos Maximiliano 
(Com. à Const. de 1946, vol. II, pág. 301). 

Quanto à segunda objeção a que fizemos alusão, 
isto é, a de que, se a inscrição foi mantida, nada 
obsta a que produza efeitos uma vez afastado do 
cargo, em caráter definitivo, o titular respectivo, é 
inaceitável porque, se há vedação expressa, constitu
cional ou legal, do exercício de atividade político-
partidária. e. conseqüentemente, há impedimento 
para a inscrição em partido político, quando o cida
dão assume o cargo a inscrição até então existente 
perde a eficácia, nula como é a filiação partidária 
contrária à lei. 

Quanto à segunda parte do voto do Sr. Ministro-
Relator, tenho como válida a construção que apre
sentou, tendo em conta a singularidade da situação 
do ocupante de cargo ao qual é proibido o exercício 
de atividade político-partidária e a norma da letra c, 
do parágrafo único, do art. 151, dá Emenda Cons
titucional n? 1, de 17 de outubro de 1969. 

* » * 

O Senhor Ministro Célio Silva — Senhor Presi
dente, duas são as teses em julgamento. Quanto à 
primsira cs brilhantes votos já proferidos pratica
mente esgotaram o assunto: limito-me a acompa
nhá-los pois também entendo que a simples filiação 
partidária, já é manifestação do exercício de ativi
dade político-partidária. Com relação à segunda 
parte, também concluo no mesmo sentido dos doutos 
votos aue me precederam; mas, faço-o por outro 
fundamento: 

Estou em que o disposto no art. 4? do Ato Com
plementar n? 61. de 14 de agosto de 1969. não pode 
ser a.Dlicado aos que. por força do disposto no ar
tigo 114. III. da Constituição, se encontram proi
bidos de exercer atividade político-partidária, eis 
que se chocaria com o disposto na letra c, do pa
rágrafo úrneo. do art. 151. da Constituição. 

A Constituição de 1967. na redação que lhe deu 
" T m í r d i Constitucional n 9 1. de 1969. ao cometer 
À lei complementar a fixação dos casos de inelegibi
lidade. diste no art. 151, parágrafo único, letra c: 

"Parágrafo único. Observar-se-ão as se
guintes normas, desde íá em vigor, na elabo
rarão da lei complementar: 

c) a inelegibilidade do titular, efetivo ou 
interino de cargo ou função cujo exercício 
possa influir para perturbar a normalidade ou 
tornar duvidosa a legitimidade das eleições, 
raivo se se afastar definitivamente de um ou 
outro no prazo marcado pela lei. o aual não 
seTá maior de seis nem menor de dois meces 
anteriores ao pleito". 

Com essa norma de caráter geral, a Emenda Cons
titucional n 9 1 procurou abranger todas as hipó
teses que. causisticarhente, se encontravam enume
radas no art. 146 da redação primitiva da Consti
tuição de 1967, 

No sistema constitucional brasileiro, os Magis
trados e os a eles equiparados sempre foram proi
bidos de exercer atividade político-partidária, sob 
pena de perda de cargo, como também sempre foram 
considerados inelegíveis se não se afastassem defi
nitivamente dos seus cargos no prazo constitucio-
nalmente determinado. 

A atual constituição manteve a restrição. Na 
redação primitiva o prazo se encontrava fixado; 
na redação introduzida pela Emenda Constitucional 
n 9 1, fixaram-se apenas os limites, mínimo e máximo, 
do prazo de desincompatibilização que será fixado 
por lei complementar. 

Mas. dessa norma restritiva do dirMto de ser 
eleito, conclui-se, por certo, que o Magistrado ou 
o que a ele for equiparado será elegivel desde que 
se afaste definitivamente do cargo no prazo que 
for marcado pela lei, o qual não será maior de seis 
meses anteriores ao pleito. 

O Ato Complementar n? 61. de 1969. exisriu, 
como condição de elegibiüdads. filiação partidária 
até 15 de fevereiro ^e 1970 isto é, até nove meses 
antes das eleições de 15 de novembro de 1970 ou 
até cerca, de sete e meio meses antes das eleições 
de 3 de outubro de 1970. 

'Ora, desde que o Magistrado está proibido de 
exercer atividade político-partidária, somente pode
ria cumprir o disposto no art,. 49 do Ato Comple
mentar n? 61 se deixasse definitivamente o cargo. 
A Constituição, porém assegura que não se lhe pode 
exigir o afastamento definitivo por prazo superior a 
reis meres. O choque entre as normas é evidente. 
Exitar-se-á a colisão desde que se harmonizem cs 
textos lec!»'s. Essa harmonização se ob*«m exigin-
do-se a filiação partidária na data da desincompa
tibilização. Caso contrário estar-se-á, por via oblí-
oua. exigindo a desincompatibilização por prazo su
perior ao limite fixado na Constituição. 

Com e*re aditamento Senhor Presidente, acom
panho o Senhor Ministro-Relator, no sentido de que 
se responda que o prazo de filiação partidária, 
exieido pelo art. 4<> do Ato Complementar n 9 61, de 
14 de agosto de 1969. não se aplica àqueles que, por 
forca de norma constitucional, se encontram im
pedidos de exercer atividade político-nartidária em 
razão de incompatibUidode decorrente do exercício de 
careo público; nesta hipótese, a filiação partidária 
Eerá exigida na data da desincompatibilização. 

* * * 
O Senhor Ministro Hélio Proença Doyle — Tam

bém entendo que a filiação se extingue, quando o 
cid"dão aceiti car?o aue o impeça de exercer ativi
dade .nrtiítji-c-partí-llá.ria. data Venia do eminente 
Prccuradcr-Geral Eleitoral. 

Entendo, também, aue o orazo para filiação é o 
mejmo da desincompatibilização. 

De inteiro acordo, assim, com o voto proferido 
pelo Ministro-Relator. 

E X T R A T O DA ATA 
Consulta n? 4.022 — DF — Relator: Ministro 

Antônio Neder — Interessada: Aliança Renovadora 
Nacional. 

Decisão: Deliberou o Tribunal, em resposta à 
consulta, que se extingue a filiação partidária, com 
a investidura em carso a cuío ocupante seja vedado 
exercer atividade político-partidária — Constituição 
Federal, arts. 114, m , e 72, § 3 9. 

Declarou o Tribunal, ainda em relação com a 
matéria da consulta, que a titular de cargo a quem 
seja vedado o exercício de atividade político-parti
dária não se pode aplicar o prazo do art. 4' do Ato 
Complementar n ' 61, de 14 de agosto de 1969. 

. Quanto a ele. a filiação partidária se condiciona 
ao afastamento definitivo do cargo, e este não pode 
ser exigido, segundo a regra do art. 151, parágrafo 
úniçOj letra c, da Constituição, senão no prazo mar
cado pela lei, o qual não será maior de seis, nem 
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menor de dois meses anteriores ao pleito. O prazo 
de filiação partidária, em tal hipótese, será o mesmo 
da desincompatibilização. 

Presidência do Senhor Ministro Eloy da Rccha. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros LVaci Falcão. 
Barros Monteiro. Armando Rolemberg. Antônio Neder. 
Célio Silva. Hélio Proença Doyle e o Dr. Xavier de 
Albuquerque. Procurador-Geral Eleitoral. 

CSessão de 30-3-70). 

RESOLUÇÃO N.° 9.232 
Processo n.° 4.518 — Classe X — Rio Grande 

do Sul (Porto Alegre) 

Não se conhece de pedido de nnrovacão de 
licença concedida a membro de Tribunal Fe-
nsnrwl. vez aue. nos termos do art. 23. inriso 
rV. do códioo Eleitoral, n aue compete ao Tri
bunal Superior Eleitoral é aprovar o afasta
mento do exercício dos cargos eletivos dos Jui
zes dos Tribunais Regionais Eleitorais. 

Vistes, etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Suoerior Elei

toral, por unaninr^de ^ votos, não conhecer do 
pedido, na cWormMsíe das notas taquigráficas em 
apenso, que ficam fazendo parte integrante da de
cisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal. 23 de 1unbo de 1972. — Presi

diu o iuio-arnento o °r . Ministro Diaci Falcão. — 
Armando Rolembera. 'Poiator. — J. C. Moreira Alves, 
Procurador-Geral Eleitoral. 

(Publicada no D.J. de 7-4-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Armando Rolemberg (Relator) 
— Senhor Presidente. trata-.ce de ofício do Penhor 
Desembargador-Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral nos seguintes termos: 

"Em conformidade com o prescrito na últi
ma tjarte do inc'so III. do art. 30. do Códieo 
Eleitoral, estou a remeter a Vossa Excelência 
o expediente respeitante à licença ave este Tri-
Vw-ial houve por bem conceder ao Doutor Elmo 
Pilla Ribeiro rfu membro, classe dos juristas. 
Devo esclarecer aue. para o deferimento do 
pedido, foi considerada a circunstância de ser 
o Doutor Pilla Ribeiro professor universitário 
-1 evento i-iaisr no período da aludida licença, 
aue coincidirá com os férias na Faculdade de 
Direito da Universidade Federal deste Estado". 

É o relatório. 
VOTO 

Senhor Presidente, há dois dispositivos no có
digo Eleitoral anarentemente antagônicos. Um deles 
— art. 30, inc. H I — diz: 

"Art. 30. Compete, ainda, privativamente, 
aos Tribunais Regionais: 

IIT — conceder aos seus membros e aos 
Juizes Eleitorais licenças e férias, assim como 
afastamento do exercício dos cargos efetivos, 
submetendo quanto àqueles, à apuração do 
Tribunal Superior Eleitoral; 

Entretanto, na competência deste Tribunal Su
perior, reza o seguinte: 

"Art. 23. Compete, ainda, privativamente, 
oo Tribunal Superior: 

TH — conceder aos seus membros licença 
e férias, assim como afastamento do exercício 
dos cargos efetivos; 

IV — aprovar o afastamento do exercício 
dos cargos efetivos dos juizes dos Tribunais 
Regionais Eleitorais; 

Entendo que. por estar realmente defeituosa a 
redação transcrita do art. 30, inc. HI. do Códieo 
Eleitoral o mais correto seria submeter à aprovação 
deste Tribunal apenas o pedido de afastamento do 
exercício de cargo. 0~> demais rasos, inclusive a licen
ça concedida, a membro de Tribunal Regional, inde
pendem de nossa aprovação. 

Face a essas considerações, não conheço do pe
dido de aorovação de licença e determino o arqui-
v.-irento do processo. 

Decisão unânime. 

E X T R A T O DA ATA 
Processo n" 4.518 — RIS — Relato": Ministrr 

Armando Rolemberg — Interessado: TRE. 
Decisão: Não se conheceu do pedido, nos termos 

do voto do relator. Decisão unânime. 
Presidência do Sr. Ministro Diaci Falcão. Pre

sentes à sessão os Srs. Ministros Thompson Flores, 
Amaral Santos, Armando Rolemberg. Márcio Ribeiro. 
Hélio Proença Dovle, C. E. de Barros Barreto e o 
Prof. J . C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

(.Sessão de 23-6-72). 

RESOLUÇÃO N.° 9.266 
Processo n.° 4.536 — Cla«s» X — Distrito 

Federal (Brasília) 

Aprova a maioracão das gratificações dos 
membros do Tribunal Suverior Weitoral e dos 
Tribunais Regionais Eleitorais, bem como das 
gratificações dos Presidentes dos órgãos re
gionais, a partir de l 9 ãe março do corrente ano. 

Vistos, etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, aprovar a majo
ração das gratificações, na eonfornrdade das notas 
taquigráficas em anenso, que ficam fazendo parte 
integrante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 10 de agosto de 1972. — Djaci 

Falcão, Presidente. — Márcio Ribeiro, Relator. 
Esteve presente ao julgamento o Dr. Oscar 

Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, Subsftuto. 

(Publicada no D.J. de 11-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
Senhor Presidente trata o processo de aplicação do 
Decreto n ' 1.202-72, sobre as gratificações nos Tri 
bunais Regionais e neste Tribunal. 

Esse processo decorreu de iniciativa da Divisão 
Administrativa do Tribunal, havendo a seguinte in
formação, prestada pelo Diretor-Geral: 

"Parece-nos fora de dúvida que tanto as 
gratificações de representação dos Presidentes 
dos Tribunais Regionais Eleitorais, como as 
gratificações de presença às sessões, da todos 
os Tribunais. Eleitorais, foram majoradas em 
20% pelo Decreto-lei n? 1.202-72. 

Saliente-se, aliás, que o aumento foi con
cedido através-de Decreto-lei, e o próprio Poder 
Executivo, por, intermédio do seu órgão espe
cífico (DAÍSP),, publicou tabelas das novas si
tuações decorrentes do aumento (D.O. de 23 
de fevereiro dè •1972), pelas quais se verifica: 

o) .que o aumento atingiu a gratificação de 
representação de todos os Presidentes dos Tri 
bunais Superiores sediados em. Brasília, estan
do citado, entre eles, o Tribunal Superior Elei-

- toral; ' • • 
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b) que das tabelas consta toda a Justiça 
Militar e toda a Justiça do Trabalho, inclu
sive cs Presidentes dcs Tribunais Regionais do 
Trabalho. 

Ora, se o dispositivo que se refere ao au
mento de vencimentos e vantagens, é apenas 
um (parágrafo único, do art. 1?, do Decreto-lei 
n? 1.202-72), para todos os órgãos do Poder 
Judiciário; se entre as vantagens, estão expres
samente previstas as gratificações (art. 118, 
VI, do Estatuto); se o próprio Poder Executivo, 
ove no caso foi o legislador, declara que o 
aumento incide sobre as gratificações do Pre
sidente do Tribunal Superior Eleitoral e sobre 
as dos Presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, segue-se. s.m.j., que tal aumento 
incide, também, apesar de não mencionado nas 
tabelas do DASP, em relação às gratificações 
de representação dos Presidentes dos Tribu
nais Regionais Eleitorais e sobre a gratificação 
de presença às sessões, tanto do Tribunal Supe
rior como dos Tribunais Regionais Eleitorais. 

A omissão nas referidas tabelas, aos Pre
sidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, e 
à gratificação de presença às sessões, foi um 
simples lapso, pois o mesmo dispositivo legal, 
concedendo o aumento genericamente, não po
deria atingir a determinados órgãos do Poder 
Judiciário e não atingir a outros. 

Diante disso, pedimos vênia para sugerir 
que a Secretaria fique autorizada a majorar 
as gratificações dos membros do Tribunal, pas
sando a pagá-las na tose de Cr$ 84,00, a partir 
de 1' de março último, e, ainda, que seja es
clarecido, aos Tribunais Regionais Eleitorais, 
que a partir da mesma data, a gratificação de 
nresença de seus membros passou a ser de 
CrS 60.00 <i a de representação dos seus Pre
sidentes de Cr$ 840,00. 

A consideração da E. Presidência". 
É o relatório. 

VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
Senhor Presidente, estou convencido que o dispo
sitivo é genérico, e faz parte do processo em apreço 
a tabela do DASP. em aue é feita menção especial 
aos Tribunais do Trabalho, inclusive aos Tribunais 
Regionais do Trabalho. Acho que, realmente, esse 
aumento atinge todos os Tribunais. 

Por estas razões Senhor Presidente, meu voto é 
dé acordo com as informações da Secretaria. 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Prcoesso n? 4.536 — DP — Relator: Ministro 

Márcio Ribeiro — Interessados: TSE e T T . R R . E E . 
Decisão: Aprovada a majoração das gratificações, 

nos termos do voto do relator. 
Presidência do Sr. Ministro Djaci Falcão. Pre

sentes à sessão os Srs. Ministros Barros Monteiro, 
Thompson Flores, Armando Rolemberg, Márcio R i 
beiro, Hélio Proença Doyle, C. E. de Barros Barreto 
e o Dr. Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral Elei
toral, Substituto. 

(Sessão dé 10-8-72). 

RESOLUÇÃO N.° 9 421 
Consulta n.° 4.670 — Classe X — Pernambuco 

(Recife) 

Consulta de Tribunal Regional sobre se aos 
funcioinários admitidos, em 1972, mediante apro
vação em concurso público de provas e títulos, 
se aplica, quanto a adicionais, o disposto no 
art. 3' da Lei n? 4.049-62. — O Tribunal res
pondeu afirmativamente à consulta. 

Vistos, etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, responder afirma

tivamente à consulta, na conformidade das notas 
taquigráficas em apenso, que ficam fazendo parte 
integrante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 13 de março de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — Antônio Neder, Relator. 
Esteve presente ao julgamento o Dr. Oscar 

Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Publicada no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
O parecer de fls. 3 a 4 expõe e aprecia a matéria 
da premente consulta nestes termos: 

"Pelo telegrama n? 854. de 28 de dezembro 
do ano findo, o Exmo. Sr. Desembargador-Pre
sidente do TRE de Pernambuco consulta se, 
havendo • aquele órgão admitido, em 1972, fun
cionários aprovados em concurso público de 
provas e títulos, aos mesmos se aplica, quanto 
a adicionais, o disposto no art. 39 da Lei núme
ro 4.049-62. 

2. O texto legal invocado possui o se
guinte teor: 

"'Os servidores das Secretarias dos 
Tribunais de que se ocupa esta lei con
tinuam a perceber gratificação adicional 
por tempo de serviço, nas mesmis bases 
da concedida aos funcionários do Tri
bunal Superior Eleitoral pelo art. 79 da 
Lei n 9 1.814, de 14 de fevereiro de 1953". 

3. O art. 79 da Lei n9 1.814, dispunha: 
"Os funcionários da Secretaria do 

Tribunal Superior Eleitoral perceberão, a 
partir da vigência desta lei, as gratifi
cações adicionais por tempo de serviço 
asseguradas aos funcionários da Câmara 
do.s Deputados e Senado Federal". 

4. Verifica-se, da transcrição, que foram 
asseguradas, aos funcionário'- dos Tribunais Re
gionais Eleitorais, as Gratificações Adicionais 
cm bases idênticas às concedidas aos servidores 
do Tribunal Superior Eleitoral, que as perce
bem, em condições iguais às dos integrantes 
das Secretarias da Câmara dos Deputados *>. 
Senado Federal. 

5.. Quando do advento do Ato Institucio
nal n9 2, de 27-10-65, e da Constituição de 
1967, debateu-se sobre a manutenção dos Gra
tificações Adicionais, em bases iguais às dos 
servidores do Congresso Nacional. 

6. Neste Tribunal Superior Eleitoral, em 
consonância cem o critério adotado pelo Co
lendo Supremo Tribunal Federal (Processos 
Administrativos ns. 367-67 e 147-69), enten
deu-se que, enquanto inexistisse regulamenta
ção legal específica para a espécie, continua
riam a ser concedidas as gratificações adicio
nais por tempo de serviço, nas mesmas bases. 
Da mesma forma, aos funcionários admitidos 
após a vigência dos referidos diplomas, que 
possuíam tempo de serviço anterior, foram de
feridas Gratificações Adicionais, nas mesmas 
bases. 

7. Tal procedimento, ressalte-se, não me
receu qualquer restrição emanada de órgãos do 
Poder Executivo, haja vista que, em relação 
ao Tribunal de Contas da União e ao Superior 
Tribunal Militar, as bases da Gratificação Adi
cional foram expressamente modificadas, após 
o advento das Leis ns. 5.713. de 14-10-71. e 
5.849. de 7-12-72 (arts. 79 e 12. respectiva me n-

. te), que modificaram as respectivas Secretarias. 
8. Face ao exposto e considerando, s.m.j., 

que existe dispositivo de lei expresso, conce
dendo aos funcionários dos Tribunais Regionais 
a Gratificação Adicional, nas mesmas bases au
feridas pelos servidores do TSE e não tendo 
ocorrido, até o momento, alteração das mes
mas, quer nos parecer, d.v., que elas perdu-
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ram, inclusive no tocante aos funcionários ad
mitidos após a vigência da Constituição de 
1967, até que sobrevanham determinações legais 
dispondo em contrário. 

9. Acrescentamos que, em relação ao mes
mo assunto, transitou nesta Secretaria o pro
cesso protocolado sob n? 6.632-72, originário 
do mesmo TRE" . 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
O parecer supratranscrito condensa o entendimento 
dominante sobre o assunto, inclusive do Supremo 
Tribunal, razão esta que me conduz a votar por que 
o TSE responda ao nobre Tribunal consulente de 
acordo com a citada peça. 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 
Consulta n- 4.670 — PE — Relator: Ministro 

Antônio Neder — Interessado: TRE. 
Decisão: Responderam afirmativamente, nos ter-

mcs da informação. Decisão unânime. 
Presidência do Sr. Ministro Barros Monteiro. 

Presentes à sessão os Srs. Ministros Thompson Flores. 
Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, Hélio 
Proença Doyle. C. E. de Barros Barreto e o Doutor 
Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral Eleitoral, Subs
tituto. 

(Sessão de 13-3-73). 

RESOLUÇÃO N.° 9.422 
Processo n.° 4.671 — Classe X — Goiás 

(Goiânia) 

Pedido de licença de membro de Tribunal 
Regional Eleitoral. — O Tribunal resolveu de
terminar o arquivamento do processo, esclare
cendo ao TRE que somente no caso de afasta
mento do exercício do cargo efetivo, vale dizer, 
na hipótese em que Juiz ãe Tribunal Regional 
é afastado de suas funções na Justiça comum, 
ou de cargo público que exerça, se se tratar 
de Juiz de classe dos juristas, é que a decisão 
deve ser aprovada pelo Tribunal Superior, 
observado o disposto na Resolução 7.418, de 
9-4-64 (B.E. n? 155) . 

Vistos, etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, determinar o ar
quivamento do processo, com os esclarecimentos cons
tantes do voto do Ministro-Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal, 15 de março de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — Hélio Proença Doyle, Re
lator. — J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. , , i 

(Publicada no D.J. de 2-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Hélio Proença Doyle (Relator) 
— Senhor Presidente, o E. Tribunal Regional Elei
toral de Goiás dirigiu a esta Corte o seguinte tele
grama: : i 

"Submeto aprovação esse Colendo Tribunal, 
acordo art. 30, n? IH, Código Eleitoral, decisão 
adotada este Tribunal Regional Eleitoral, sessão 
ontem, pela qual concedeu Dr. Paulo de Tarso 
Fleury, membro efetivo este Tribunal, 105 dias 
de licença para tratamento interesse parti
cular". 

VOTO 

O Senhor Ministro Hélio Proença Doyle (Relator) 
— A redação do inciso i n , do art. 30, do Código 
Eleitoral, quando lida isoladamente, dá a impressão 
de que o Tribunal Superior Eleitoral deve aprovar 
a concessão de férias ou licenças concedidas pelos 
Tribunais Regionais Eleitorais aos seus membros. 
Dispõe o citado inciso: 

"— conceder aos seus membros e aos juizes 
eleitorais licença e férias assim como afasta
mento do exercício dos cargos efetivos subme
tendo, quanto àqueles, a decisão à aprovação 
do Tribunal Superior Eleitoral". 

Na realidade, porém, o Código Eleitoral somente 
determina que seja submetida à aprovação do Tri 
bunal Superior o afastamento dos cargos efe
tives, quando tal afastamento se refere aos membros 
dos Tribunais Regionais Eleitorais. 

Tanto assim é, que na competência do Tribunal 
Superior Eleitoral (art. 23), os incisos III e IV, esta
belecem: 

"III — conceder aos seus membros licença 
e férias, assim como afastamento do exercício 
dos cargos efetivos; 

IV — aprovar o afastamento do exercício 
dos cargos efetivos dos juizes dos Tribunais 
Regionais Eleitorais''. 

Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral, con
seqüentemente, aprovar a concessão de férias ou licen
ças concedidas pelos Tribunais Regionais aos seus 
membros. A concessão de licenças e férias aos mem
bros dos Tribunais, aliás, está prevista de forma ge
nérica na Constituição Federal, que assim dispõe: 

"Art. 115. Compete aos Tribunais: 

III — conceder licença e férias, nos termos 
da lei, aos seus membros e aos juizes e ser
ventuários que lhes forem imediatamente su
bordinados". 

Meu voto, em conclusão, é no sentido de deter
minar o arquivamento do processo, esclarecendo-se 
ao E. Tribunal Regional Eleitoral que somente no 
caso de afastamento do exercício do cargo efetivo, 
vale dizer, na hipótese em que juiz de Tribunal Re
gional Eleitoral é afastado de suas funções da Jus
tiça comum, ou de cargo público que exerça, se se 
tratar de juiz da classe dos juristas, é que a decisão 
deve ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
observado o disposto nas Instruções baixadas através 
da Resolução n? 7.418, de 9 de abril de 1964, publi
cada no Eoletim Eleitoral n? 155. 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 

Processo .n? 4.671 — GO — Relator: Ministro 
Hélio Proença Doyle — Interessado: Tribunal Re
gional Eleitoral. 

Decisão: Determinaram o arquivamento da re
presentação, com os esclarecimentos que constarão 
do voto do Sr. Ministro-Relator. 

Presidência do Senhor Ministro Raphael de Barros 
Monteiro. Presentes à sessão os Srs. Ministros 
Thompson Flores, Antônio Neder, Henoch Reis, Moa
cir Catunda, Hélio Proença Doyle, C. E . de Barros 
Barreto e o Professor J . C. Moreira Alves, Pro
curador-Geral Eleitoral. 

É o relatório. (Sessão de 15-3-73). 
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RESOLUÇÃO N.° 9.427 
Processo n.° 4.674 — Classe X — Santa 

Catarina (Florianópolis) 

Aprova a criação da 65» Zona, Itapiranga, 
do Estado de Santa Catarina, abrangendo o 
município do mesmo nome e desmembrada da 
40? Zona, Mondai. 

Vistos, etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, aprovar a criação 
da 65» Zona, Itapiranga. do Estado de Santa Cata
rina, abrangendo o municínio do mesmo nome e des
membrada da 40» Zona, Mondai. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília. 26 de marco de 1973. — Raphael de 

Barros Monteiro. Presidente. — Márcio Ribeiro, Re
lator. — J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

(Publcada no D.J. de 23-5-73). 

EXTRATO DA ATA 
Proces?o n 9 4.67'* — S |r? — ^eiator: Ministro 

Márcio Ribeiro — Interessado: Tribunal Regional 
Eleitoral. 

Decisão: Aprovaram a resolução. Decisão unâ
nime. 1 

Presidência do Sr. Ministro Raphael de Parros 
Monteiro. Presentes à sessão os Srs. Ministros 
Thompson Flores. Antônio Neder. Márcio Ribeiro. 
Moacir Catunda. Hélio Proença Doyle. C. E. de Bar
ros Barreto e o Professor Moreira Alves, Procurador-
Geral Eleitoral. 

(Sessão de 26-3-73). 
(Sem notas taouigráficas em virtude de o pro

cesso ter cido iulgado cm sessão administrativa). 

RESOLUÇÃO N.° 9.428 
Processo n ° 4.B75 — Classe X — Santa 

Catarina (Florianópolis) 

Avrova a criação da 66? Zona Eleitoral. Pi-
nholzinho, do Estado de Santa Catarina, abran-
aendo os Municípios de Pinhalzinho, Modelo e 
Nova Erechim. 

Vistos, etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos aprovar a criação 
da 66» Zona Fleitoral, Pinhalzinho, abrangendo os 
Municípios de Pinhalzinho Modelo e Nova Ereclrm. 
do Estado de Santa Catarina. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal. 26 de março de 1973. — Barros 

Monteiro, Presidente. — C. E. ãe Barros Barreto. 
Relator. — J. C. Moreira Alves, Procurador-Geral 
Eleitoral. 

(Publicado no D.J. de 2-5-73). 

EXTRATO DA ATA 
Processo n 9 4.675 — SC — Relator: Ministro 

C . E . de Barros Barreto — Interessado: TRE. 
Decisão: Aprovaram a Resolução. Decisão unâ

nime. 
Presidência do Sr. Ministro Barros Monteiro. 

Presentes à sessão os Srs. Ministros Thompson Flores, 
Antônio Neder, Márcio Ribeiro, Moacir Catunda, Hélio 
Proença Doyle. C. E . de Barros Earreto e o Pro
fessor J . C. Moreira Alves, Procurador-Geral Elei
toral. 

(Sessão de 26-3-73). 
(Sem notas taquigráficas em virtude de o pro

cesso ter sido julgado em sessão administrativa), 

RESOLUÇÃO N.° 9.431 
Processo n.° 4.682 — Classe X — Distrito 

Federal (Brasília) 

1. O Decreto-lei w9 1.256, de 26 de janeiro 
de 1973, reajustou o valor das gratificações de 
presença dos membros dos Tribunais Eleitorais 
e de representação dos seus Presidentes, que, 
a partir de l 9 de março de 1973, passaram a ser 
os seguintes: 

a) gratificação de presença dos membros 
dos Tribunais: 

— TSE Cr$ 96,00. 
— TRE Cr$ 69,00. 
b) gratificação de representação dos Pre

sidentes: 
— TSE Cr$ 1.104,00. 
— TRE Cr$ 966,00. 
2. Sugestão para o aumento, nas mesmas 

bases e a partir da mesma data, das gratifi
cações do Procurador-Geral e dos Procuradores 
Regionais, e para idêntica providência em re
lação aos Juizes e Escrivães Eleitorais, a fim 
de que, também a partir ãe V> de março de 
1973 patsem a perceber, respectivamente 
Cr$ 276,00 e Cr$ 124.00, o título de gratificação. 

Vistos, etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Elei

toral, por unanimidade de votos, esclarecer que o 
Decreto-lei n 9 1.256. de ?« de ianeiro de 1973. rea
justou o va.lo- ti^s errat-Kicacões de orer̂ enca dos 
membros dos Tribunais Eleitorais e de representa
ção dos seu.s Presidentes, e suserir ao Pcder Exe
cutivo o roa'ustamento das gratificações do Pro
curador-Geral dos Procuradores Regionais, dos Juizes 
e. Fscrivã€.~> •Eleitorais, nas mesmas ba.res e a Dartlr 
da merrm data na confenrdade das notas taqui
gráficas em anenso que ficam fazendo parte inte
grante da dsciíão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Distrito Federal. 6 de o..bril de 1973. — Barros 

Moriteim Presidente. — Márcio Piheiro. Relator. — 
7. C. Mo~eira. Alves. Procurpdor-Ge-iI E'eitor.al. 

(Publicada no D.J. de 11-5-73). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
Tendo em vista o aumento concedido pelo Decreto-lei 
rfl 1.256. dc 26-1-73, o Diretor do Serviço do Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, Doutor 
Pedro Mattcoo prestou a seguinte informação à 
Divisão Administrativa: 

"O art. 1? do Decreto-lei n 9 1.256. de 26 
de ianeiro de 1973. r>ubl'cado no D.O. de 29 de 
janeiro de 1973, determina: 

"Ficam maforados em 15% (quinze por 
cento) cs atuais valores de vencimento, salário, 
provento e pensão do pessoal, ativo e inativo, 
e dos pensionistas a que se referem o art. I 9 

e seu parágrafo único, e o art. 69 do Decreto-
lei n 9 1.202. de 17 de janeiro de 1972. com as 
ressalvas nele previstas, bem como o atual valor 
do soldo de aue trata o art. 148 da Lei n 9 5.787, 
de 27 de junho de 1972". 

2. O dispositivo supra grifado, parágrafo 
único, do art. I 9. do Decreto-lei n 9 1.202, de 17 
de janeiro de 1972. preceituava: 

"O reaíustamento concedido por este artigo 
se aplica à Magistratura e aos membros do 
Tribunal de Contas da União, em relação aos 
vencimentos e vantagens fixadas pela Lei núme
ro 5.660. de 14 de junho de 1971". 

3. A seu turno, a precitada Lei n 9 5.660, 
de 14-1-71. no art. 2?, dispunha: 

"Acs membros do Tribunal Superior Elei
tora! e des Tribunais Regionais Eleitorais, serão 
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pagas gratificações de Cr$ 70,00 (setenta cru
zeiros) e Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros), res
pectivamente, por sessão a que comparecerem, 
até o máximo de 15 (quinze), por mês". 

4. Com arrimo nas disposições transcritas, 
do Decreto-lei n 9 1.202, de 17-1-1972 e Lei 
n 9 5.660, de 14-6-1971, o TSE aprovou, pela 
Resolução n? 9.266, de 10-8-1972, a majoração 
das Gratificações de Presença dos membros do 
Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Re
gionais Eleitorais, que sofreram o acréscimo de 
20% (vinte por cento), passando, a Cr$ 84,00 e 
Cr$ 60,00, respectivamente, por sessão. 

5. O mesmo procedimento, s.m.j.. deve 
ser aplicado agora, com vigência a partir rie 
1-3-1973, com base no Decreto-lei n 9 1.256-73. 
mediante a incidência do percentual previsto, 
em relação às gratificações aludidas: 

6. O cálculo aludido é o seguinte: 

GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA 

Valor atual + 15% = Novo valor 

TSE 84 00 12,00 96.00 
TT.RR.EE 60,00 9,00 69,00 

7. Por outro lado. quando do advento do 
Decreto-lei n 9 1.202, de 17-1-1972, foi suscita
da, no mesmo processo alusivo ao aumento das 
gratificações de presença retro aludidas, a ques
tão das Gratificações de Representação, aufe
ridas pelos Presidentes dos Tribunais Eleitorais, 
fixadas no Anexo V da l e i n 9 5.660, de 14 de 
junho de 1971. em CrS 800,00 para o Presi
dente do TSE e Cr$ 700,00 para os Presidentes 
dos Tribunais Regionais. 

8. No caso da Presidência do TSE. que 
era exercida, então, pelo Exmo. Sr. Ministro 
Djaci Falcão, ressaltou-fe que não deveria ocor
rer alteração, visto que S. Ex» já vinha per
cebendo, anteriormente à vigência da Lei núme
ro 5.660-71. a título de representação, a quan
tia de Cr$ 1.296.00. tendo assegurado aquele 
montante pela ressalva do § 3?, do ?rt. 1?, i a 
referida lei. 

9. Porém, no que tange aos Presidentes 
dos Tribunais Regionais Eleitorais, aventou-se 
a necessidade da maioracão de 20%. sobre o 
valor anterior (Cr$ 700 00), passando, conse
qüentemente, a Cr$ 840,00. 

10. Salientou-se, no ensejo, oue o próprio 
Pcder Executivo, através do DASP. publicara 
tabelas das novas situações defluentes do au
mento, onde constavam: 

a) as gratificações de representação de 
todos os Presidentes dos Tribunais Superiores, 
sediados em Brasília, inclusive o TSE; 

b) as gratificações correspondentes à Jus
tiça Militar e à Justiça do Trabalho, inclusive 
as dos Presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho. 

11. A circunstância de, nas tabelas, não 
terem sido incluídas as Gratificações de re
presentação dos Presidentes dos Tribunais Re
gionais Eleitorais não poderia levar à conclu
são de que fossem insusceptíveis de aumento, 
porque o dispositivo que se referia ao Poder 
Judiciário era apenas um: o parágrafo único, 
do art. 1?, do Decreto-lei n 9 1.202, retro trans
crito. 

12. Ressaltou, naquela oportunidade, em 
seu parecer (fls. 3-3v.) do Processo n? 4.536 
— Classe X , o Sr. Diretor-Geral desta Secre
taria: 

"Parece-nos fora de dúvida que tanto as 
gratificações de representação dos Presidentes 
dos Tribunais Regionais Eleitorais, como as 
gratificações de presença às sessões, de todos 

cs Tribunais Eleitorais, foram majoradas em 
20% pelo Decreto-lei n? 1.202-72. 

Ealiente-se, aliás, que o aumento foi con
cedido através de Decreto-lei, e o próprio Poder 
Executivo, por intermédio do seu órgão espe
cífico (DAGP), publicou tabelas das novas si
tuações decorrentes do aumento (D.O. de 23 
de fevereiro de 1972), pelas quais se verifica: 

a) que o aumento atingiu a gratificação 
de representação de todos os Presidentes dos 
Tribunais Superiores sediados em Brasília, es
tando ctado, entre eles, o Tribunal Superior 
Eleitoral; 

b) que das tabelas consta toda a Justiça 
Militar e toda a Justiça do Trabalho, inclusive 
os Presidentes dos Tribunais Regionais do Tra
balho. 

Ora. se o dispositivo que se refere ao au
mento de vencimentos e vantagens, é apenas 
um (parágrafo único, do art. 1?, do Decreto-
lei n 9 1.202-72). para todos os órgãos do Poder 
Judiciário; se entre as vantagens, estão expres
samente previstas as gratificações (art. 118, 
VI, do Estatuto); se o próprio Poder Executivo, 
que no caso foi o legislador, declara que o au
mento incide sobre as gratificações do Presi
dente do Tribunal Superior Eleitoral e sobre 
as dos Presidentes dos Tribunais do Trabalho, 
segue-se, s.m.j.. que tal aumento incide, tam
bém, apezar de não mencionado nas tabelas 
do DASP, em relação às gratificações de re
presentação dos Presidentes dos Tribunais Re
gionais Eleitorais e sobre a gratificação de pre
sença às sessões, tanto do Tribunal Superior 
como dos Tribunais Regionais Eleitorais. 

A omissão nas referidas tabelas, aos Presi
dentes dos Tribunais Regionais Eleitorais e à 
gratificação de presença às sessões, foi um 
simples lapso, pois o mesmo dispositivo legal, 
concedendo o aumento genericamente, não po
deria atingir a determinados órgãos do Poder 
Judiciário e não atingir a outros. 

Diante disso, pedimos vênia para sugerir 
que a Secretaria fique autorizada a majorar 
as gratificações dos membros dos Tribunais, 
passando a pagá-las na base de Cr$ 84,00, a 
partir de l 9 de março último, e, ainda, que 
seja esclarecido, aos Tribunais Regionais Elei
torais, que a partir da mesma data, a gratifi
cação de presença de seus membros passou a 
ser de Cr$ 60,00 e a de representação de seus 
Presidentes de Cr$ 840,00". 

13. Submetida a matéria à deliberação do 
TSE, em sessão de 10-8-1972, foi decidida, por 
unanimidade, mediante a Resolução n 9 9.266, 
a aprovação dos Tribunais Eleitorais, e dos 
gratificações de representação dos Presidentes 
dos Tribunais Regionais. 

14. Esclareceu, na oportunidade, em seu 
voto, o Exmo. Sr. Relator, Ministro Márcio R i 
beiro: 

"Senhor Presidente, estou convencido que 
o dispositivo é genérico, e faz parte do processo 
em apreço a tabela do DASP, em que é feita 
menção especial aos Tribunais do Trabalho, 
inclusive aos Tribunais Regionais do Trabalho. 
Acho que, realmente, esse aumento atinge todos 
os Tribunais. 

Por estas razões Senhor Presidente, meu 
voto é de acordo com as informações da Se
cretaria" . 

15. O mesmo lapso ocorrido em 1972, re
produziu-se, agora, na tabela aprovada pelo 
DASP, mediante a Portaria n 9 16, de 29-1-73, 
publicada no D.O. de 5-2-73, que discrimina 
os novos valores decorrentes da aplicação do 
Decreto-lei n? 1.256, de 26-1-73. 

16. Nenhuma .alusão é feita às Gratifi
cações de Representação dos Presidentes dos 
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Tribunais Regionais Eleitorais, muito embora 
figurem as do Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral e sejam aludidas as peculiares aos 
Presidentes dos Tribunais Regionais do Tra
balho. 

17. Os pressupostos que nortearam a Re
solução n 9 9.266, do TSE, possuem, s.m.j., 
plena adequação à espécie, porquanto não se 
justifica a exclusão, do aumento concedido, 
dos Presidentes dos Tribunais Regionais Elei-

> torals. Se mantida a orientação anterior e con-
1 siderando que, com a ascenção do Exmo. Se-
' nhor Ministro Raphael de Barros Monteiro à 

presidência do TSE, deverá vigorar o valor 
constante da tabela aprovada pelo DASP, as 
Gratificações de Representação passarão, a par
tir de 1-3-73, às seguintes importâncias: 

GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO 

Valor anterior + 15% = Novo valor 

Presidente TSE . . . . 960,00 144,00 1.104,00 
Presidente TRE . . . 840,00 126 00 966,00 

18. No que tange às Gratificações de pre
sença do Procurador-Geral Eleitoral e dos Pro
curadores Regionais Eleitorais, que foram fixa
das pela'Lei n? 5.828. de 29-11-73. não vislum
bramos, d.v., apoio legal, para que possam ser 
majoradas, com fulcro no Decreto-lei n 9 1.256, 
de 26-1-73. Deverão perdurar os valores atual
mente vigentes, até que venha a ser suprida 
a omissão, mediante diploma específico". 

Com essa informação se colocou de acordo o Di
retor da Divisão Administrativa, Sr. Alcides SanfAna. 

O Dr. Geraldo da Costa Manso, Diretor-Geral 
da Secretaria, assim se manifestou: 

"Como se verifica da informação de fls. 2, 
a matéria é a mesma já decidida, em 19T2, 
no Processo n? 4.536 (Resoluções ns. 9.266 e 
9.296), de que foi relator o eminente Mi 
nistro Márcio Ribeiro. 

Como em relação ao Procurador-Geral Elei
toral, Procuradores Regionais, Juizes Eleitorais 

e Escrivães, o aumento de 15% não incide 
automaticamente, tal, também, como ocorreu 
em 1972 (ver Lei n 9 5.828, de 29 de novem
bro de 1972, em anexo) parece-nos que seria 
conveniente que o próprio Tribunal Superior 
Eleitoral provocasse o assunto junto ao Poder 
Executivo, como, aliás, o fez na oportunidade 
anterior. 

O Procurador-Geral Eleitoral e os Procura
dores Regionais, desde 1945, sempre percebe
ram gratificações de presença em valor idên
tico às pagas aos membros dos Tribunais pe
rante os quais representam o Ministério 'Pú
blico. Em 1972, porém, de l 9 de março a 29 
de novembro de 1972, data da Lei n 9 5.828, a 
gratificação de presença a que fizeram jus 
foi inferior, em 20%, à que foi paga aos mem
bros dos Tribunais. 

Seria conveniente, diante disso, parece-nos, 
que o aumento das gratificações a que fazem 
jus os Procuradoies-Geral e Regionais fosse 
concedido a partir de V> de março de 1973, ou, 
pelo menos, que tal providência fosse proposta 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

O mesmo, parece-nos, deve ocorrer em re
lação aos Juizes e Escrivães Eleitorais. A gra
tificação paga a eles ficou congelada durante 
vários anos, desde 17 de junho de 1967 (Lei 
n 9 5.224, art. I 9), até que o Tribunal Supe
rior Eleitoral provocasse a revisão em expe
diente enviado ao Exmo. Sr. Ministro da Jus
tiça. Nessa oportunidade (junho de 1971), para 
atualizar a importância que vinha sendo paga, 
o Tribunal Superior sugeriu que os Juizes Elei
torais passassem a perceber Cr$ 200,00, e os 

. E6crivães Cr$ 90,00. A Lei tí> 5.828, de 29 de 

novembro de 1972, contudo, considerando que 
após a sugestão do TSE havia ocorrido um au
mento geral de 20%, concedido pelo Decreto-
lei n 9 1.202, de 17-1-72, fixou tais gratificações 
em Cr$ 240,00 e Cr$ 108,00, respectivamente, 
para os Juizes e os Escrivães, isto é, majorou 
em 20% as Importâncias sugeridas pelo Tri
bunal. 

Assim, embora o aumento somente haja 
sido concedido em 29 de novembro de 1972, data 
da referida Lei n 9 5.828, o Poder Executivo 
reconheceu que tanto os Juizes Eleitorais, como 
os Escrivães, deviam ter as suas gratificações 
atualizadas de acordo com o último aumento 
concedido em l 9 de março de 1972. 

Diante disso, e embora a atual gratificação 
haja sido fixada em 29 de novembro, último, 
parece-nos fora de dúvida que deverá merecer 
nova majoração, agora de 15%, a partir de l 9 

de março de 1973. A importância fixada em 
29 de novembro de 1972, na realidade, e como 
parece-nos que ficou evidenciado na presente 
exposição, passou a ser paga a Juizes Eleito
rais e Escrivães com atraso de 9 meses, devendo, 
agora, ser novamente atualizada. 

Em conclusão, pedimos vênia para sugerir: 
a) que a partir de l 9 de março de 1973, 

por força do disposto no Decreto-lei n<? 1.256, 
de 26 de janeiro de 1973, as gratificações a 
seguir Indicadas passem a ser pagas nos se
guintes valores: 

— gratificação de presença dos membros 
dos Tribunais: 

TSE 96,00 
TRE 69,0 

— gratificação de representação dos Pre
sidentes dos Tribunais: 

TSE 1.104,00 
TRE 966,00 

b) que seja provocado junto ao Poder Exe
cutivo o aumento, nas mesmas bases e a partir 
da mesma data, das gratificações do Procura
dor-Geral e dos Procuradores Regionais; 

c) que a mesma providência seja solicitada 
em relação aos Juizes e Escrivães Eleitorais, 
a fim de que, também a partir de l 9 de março 
de 1973, passem a perceber, respectivamente, 
Cr$ 276,00 e Cr$ 124,00, a título de gratifi
cação". 

É o relatório. 

VOTO 

O Senhor Ministro Márcio Ribeiro (Relator) — 
Senhor Presidente, adoto, em todos os seus termos, 
a conclusão do parecer do Sr. Diretor-Geral, pro
pondo que sejam comunicados aos Tribunais Regio
nais os novos valores das gratificações mencionadas 
na letra "a" do citado parecer, e que sejam tomadas 
as providências a que se referem as letras "b" e "c". 

Decisão unânime. 

EXTRATO DA ATA 

Processo n 9 4.682 — DF — Relator: Ministro 
Márcio Ribeiro — Interessados: TSE e TT.RR.EE. 

Decisão: Aprovaram, nos termos da informação. 
Presidência do Sr. Ministro Barros Monteiro. 

Presentes os Srs. Ministros Thompson Flores, Márcio 
Ribeiro, Moacir Catunda, Hélio Proença Doyle, C E . 
de Barros Barreto e o Professor Moreira Alves, Pro
curador-Geral Eleitoral. 

(Sessão de 6-4-73)...-
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S E C R E T A R I A 
Lista de Antigüidade, organizada de acordo com o art. 20, n.° IV, do Regimento da Secretaria 

APURAÇÃO FEITA ATÉ 31-12-1972 

_ ~ _ TEMPO DE SERVIÇO 

NOMES 
No 

Cargo 

No 

S .P .F . 

No 

S.P. 

Para 

Apos. 

Incluído T/Br. 

Anos Meses Dias 

CARGOS ISOLADOS 
DE PROVIMENTO E M COMISSÃO 

Diretor-Geral, PJ 

5.360 10.940 10.940 11.964 32 9 14 

Secretário-Geral da Presidência, PJ 

1. João Manoel da Silva Carvalho 
672 1.501 4.709 4.709 12 10 29 

Diretor de Divisão, PJ-0 

1. Alcides Joaquim de SanfAnna (*) 4.727 15.825 15.825 16.557 45 4 12 
2. Naylde Santos Jürgens .(**) 2.002 12.013 12.013 12.405 33 12 

Diretor de Serviço, PJ-1 

4.742 11.056 11.056 11.788 32 3 18 
2. Naylde Santos Jürgens ,(*) 4.664 12.013 12.013 12.405 33 12 
3. Pedro José Xavier Mattoso (*) .. 3.091 9.827 9.827 10.093 27 7 28 
4. Ruyter Pacheco de Oliveira (*) 2.589 14.591 14.591 15.493 42 6 28 
5. Luciano de Faria Martins (*) . . . 2.561 4.796 4.796 5.359 14 8 9 
6. Shirley Barros Gomes (*) 2.441 7.720 7.720 8.367 23 3 17 
7. Addison Pacheco de Oliveira (***) 2.015 5.270 11.585 11.675 31 12 
8. Pedro de Mello Figueiredo (**) 2.013 3.589 3.589 3.848 10 6 18 
9. Maria Hosanira Pires de Sa-

boya (•») 1.905 8.460 11.300 11.801 32 9 11 
10. Irene Ferreira dos Santos (**) .. 1.634 9.068 9.068 9.800 26 10 10 

CARGOS ISOLADOS 
DE PROVIMENTO EFETIVO 

Auditor-Fiscal, PJ-0 

1. Mauro Julüen da Cunha Vascon-
5.130 7.132 7.132 7.805 21 4 20 

1 
Escrivão da Corregedoria-Geral 

Eleitoral, PJ-1 
1. Olegário de Paiva Villas Boas . . . 2.635 4.846 4.846 5.059 13 10 14 
2. Antônio Vilas Boas Teixeira de 

300 2.225 2.225 2.225 6 1 5 

Redator, PJ-3 

1. Célia Hungria Lichtenfels 5.071 5.071 5.071 5.802 15 10 27 
2. Stélio Freire 5.056 11.959 11.959 12.257 • 33 7 2 
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t TEMPO DE SERVIÇO 

NOMES 
No No No Para Incluído T/Br. 

Cargo S.P.F. S.P. Apos. Anos Meses Dias 

Bibliotecário, PJ-3 

1. Maria Helena da Silva Costa 5.780 9.967 9.967 10.569 28 11 19 

Médico, PJ-3 

1. Raimundo de Oliveira Magalhães 
Neto 3.981 7.344 7.344 8.006 21 11 11 

Almoxarife, PJ-3 

1. Pedro de Mello Figueiredo 2.585 3.589 3.589 3.848 10 6 13 
2. Eduardo de Siqueira Couto (***) 1.946 3.995 3.995 4.085 11 2 10 

i 
Almoxarife-Auxiliar, PJ-1 

1. Max Luiz de Almeida Nóbrega .. 1.469 5.667 5.667 5.667 16 1 27 

Chefe de Portaria, PJ-3 

1. Onofre José da Silva 8.770 10.834 10.834 11.211 38 8 21 

Ajudante de Chefe de Portaria, PJ-6 

1. 5.229 8.972 8.972 9.355 25 7 20 

Protocolista, PJ-\ 

1. Nilda Teixeira Scheidfmantel . . . 1.468 8.594 9.630 10.054 27 6 19 

Arquivista, PJ-6 

1. 1.474 3.864 4.357 4.620 12 8 — 

Arquivista-Auxiliar, PJ-3 

1. Maria da Glória Queiroz Neves .. 934 934 934 934 2 6 24 

Auxiliar de Plenário, PJ-6 

1. Aristides de Oliveira 1.441 10.136 10.136 10.463 28 8 3 
2. Wilson Porfiro da Silva 1.441 7.321 7.321 8.053 22 — 23 

Eletricista, PJ-6 

1. Oswaldo Avalone 3.115 7.808 7.808 8.540 23 9 15 

Marceneiro, PJ-9 

1. José Francisco da Silva 3.310 6.829 6.829 6.911 20 8 21 
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TEMPO DE SERVIÇO 

NOMES 
No | No No | Para Incluído T/Br . 

Cargo | S .P.F. S.P. | Apos. Anos Meses Dias 

. . , ; , _ ; .! : 

Auxiliar de Portaria, PJ-1 

1. Euclides Claro de Oliveira 8.680 | 9.681 9.681 10.074 27 7 9 
2. Aliredo Machaoo Fernandes 8.348 { 9.314 9.314 10.084 27 7 19 
3. Jorge Coimbra de Senna Dias .. 7.859 | 11.256 11.256 11.890 32 7 — 4. Ano.dyr. ±vo-arigues aos Santos .. 7.235 | 7.500 7.500 8.050 22 2 10 
5. 7.232 | 9.489 9.489 9.805 26 10 15 
6. tóalvador Macnaao da xtusa 7.183 7.384 7.384 7.703 21 2 23 
7. Jorge Assis de A r a ú j o 7.051 j 7.256 7.256 7.662 21 1 12 
8. Havio i-indaso de Miranda 6.664 8.735 8.735 9.351 26 4 6 
9. Djalma tinto das Neves 5.129 | 10.010 10.010 10.691 30 10 21 

ltl. ternardino de fcenna e Souza .. 5.107 6.108 6.108 6.840 18 9 
11. Oiivio Rodrigues de j-iacerda 5.104 | 5.104 5.104 5.836 15 12 1 
12. jose Lourenço de SanfAnna 5.097 5.481 5.481 6.213 17 8 
13. 5.052 5.407 5.736 6.356 17 5 1 
14. heieno oerònimo de Melo 5.050 | 5.256 5.256 5.988 16 4 28 
15. 4.357 4.951 4.951 5.683 15 6 28 
16. 4.009 8.440 8.440 8.846 25 11 
17. 1.503 3.971 3.971 4.217 11 6 22 
18. Eduardo de Siqueira Couto 1.326 i 3.995 3.995 4.085 11 2 10 
19. 1.325 7.536 7.536 8.267 23 3 7 
20. Cieio Piies de Lacerda 1.092 3.840 3.840 3.930 10 9 10 

CARGOS DE CARREIRA 

Oficial Judiciário, PJ-3 

1. Amália Benezath Couto 2.443 8.378 8.378 9.016 24 8 16 
2. Dulce Cavalcanti da Cunha 2.088 . 9.471 9.471 9.829 26 11 p 
3. Vera Ferreira Moreira 2.027 8.091 8.091 8.349 22 10 19 
4. Maria Hosanira Pires de Saboya 1.978 8.460 11.300 11.801 32 9 11 
5. Maria Augusta da Kocha Mendes 1.958 8.902 8.902 9.284 25 5 9 
6. Anita Correia Lima Ribeiro 1.558 7.656 9.300 9.300 25 5 25 
7. Luíza dos Santos Brandão 1.554 6.203 6.203 6.935 19 — — 8. Addison Pacheco de Oliveira . . . 1.362 5.270 11.585 11.675 31 12 — 

' - Oficial Judiciário, PJ-i 

1. Adacy Azevedo Espínola 2.088 6.601 7.340 7.501 20 6 21 
2. 2.058 5.454 5.454 6.070 16 7 20 
3. Bartyra Kunz 2.049 4.696 4.696 5.342 14 7 22 
4. Rosa Gonçalves Vinhaes 2.035 10.469 10.469 10.552 29 — 7 
5. Rosália Silva Lumba de Oliveira 2.003 8.293 9.871 10.225 28 5 
6. Oswaldo Carlos Rego do Couto .. 1.974 5.078 5.078 5.376 14 8 26 
7. Maria Luíza Salles Correia 1.967 5.368 5.368 6.080 16 10 10 
8. Alice Façanha Zaidan 1.549 6.897 9.518 9.601 26 3 21 
9. Onofrina da Conceição Madruga 1.499 10.308 10.308 10.671 30 4 1 

10. José Rodrigues da Costa 1.362 8.121 8.121 8.204 22 5 34 

Oficial Judiciário, PJ-5 

1. Dinorah Whatley Dias Ferreira .. 2.088 5.630 5.630 5.630 15 5 5 
2. Oswaldo Santos Parente 2.088 4.792 4.792 4.877 13 4 12 
3. Ary Joaquim de SanfAnna 2.088 4.471 4.471 4.561 12 6 1 
4. Arlindo Ferreira Pinto 2.088 4.124 4.124 4.124 11 3 19 
5. Aquiles Rodrigues de Oliveira . . . 2.088 3.988 3.988 4.072 .11 1 27 
6. Nilce de Almeida Macedo 2.083 3.965 11.658 11.749 32 2 9 
7. Zélia Teixeira Gondim de Lima .. 2.023 7.174 7.174 7.264 19 10 29 
8. Seneca Siloé de Menezes 1.980 8.414 8.414 9.146 25 9 16 
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TEMPO DE SERVIÇO 

NOMES 1 
No | 

Cargo 

No 

S .P .F . 

1 

No | 

S P . 

Para 

Apos. 

Incluído T/Br. 

Anos Meses Dias 

9. 1.466 4.165 8.024 8.585 23 6 10 
10. 1 312 3.198 3.640 3.730 10 2 20 
11. 1.295 3.877 4.738 4.808 13 2 3 
12. Antônio Carlos Gonçalves de Oli-

507 2.443 2.443 2.443 6 8 13 

Oficial Judiciário, PJ-6 

1. 2 016 2.786 2.786 3.052 8 4 12 
2. 2 015 5.580 5.580 5.580 15 3 15 
3. João Vicente Bulcão Vianna 1 961 4.920 4.920 4.920 13 5 25 
4. Amilar Rodrigues Dias 1 961 4.215 4.215 4.215 11 6 20 
5. 1 961 4.140 4.140 4.140 11 4 5 
6. Regina Maria Correia Araújo .. 1 961 2.400 2.400 2.400 6 7 — 7. Maria Helena de Miranda Rodri-

1 946 2.385 2.385 2.385 6 6 15 
8. Simone Jambo Villas Boas 1 926 5.360 5.360 5.360 14 8 10 
9. Delana Marília de Barros Rego .. 1 915 2.374 2.374 2.374 6 6 14 

10. Antônio Vilas Boas T. de Car-
1 653 2.225 2.225 2.225 6 1 5 

11. Maria Pierri Castor 1 470 1.470 10.093 10.093 27 7 28 
12. Maria Angelina Nunes Leal Cruz 1 470 1.470 3.136 3.476 9 6 11 
13. Luciano de Melo Figueiredo 1 421 1.421 1.421 1.421 3 10 26 
14. 546 1.470 1.470 1.470 4 10 
15. Teresa Conceição Pierri Bou-

546 1.468 1.468 1.468 4 — 8 
16. 133 ; 133 133 133 — 4 13 

Auxiliar Judiciário, PJ-1 

1. Maria Dulce Ayub Alves Rodri-
1 470 3.379 3.379 3.379 9 3 4 

2. 1 440 1.444 1.444 1.444 3 11 19 
3. Maria Salomé Figueiredo de Oli-

1 432 1.432 1.432 1.432 3 11 7 
4. Marco Aurélio Nunes Pereira 1 266 1.266 1.266 1.266 3 5 21 
5. Rivera Rodrigues Chaves 546 8.755 8.755 8.755 24 4 25 
6. 546 2.788 2.788 2.788 7 7 23 

Auxiliar Judiciário, PJ-8 

1. 1 470 6.644 6.644 6.644 18 2 14 
2. Luiz Carlos Marchese de Oliveira 1 465 6.226 6.226 6.915 18 11 15 
3. Suely Mattos Pontual Pinheiro .. 1 464 1.464 1.464 1.464 4 — 4 
4. Clarisvaldo Veloso da Costa 1 422 1.422 1.422 2.900 7 11 15 
5. Antônio Fernando M a g a l h ã e s 

1 382 3.939 3.939 3.939 10 9 19 
6. Aracy Coutinho de Andrade 1 381 7.706 7.706 7.706 21 1 11 
7. Therezinha Chaves Boavista da 

1 291 6.017 6.017 6.017 16 5 27 
8. Maria Conceição Alves Coutinho 537 1.034 1.034 1.034 2 10 4 
9. 520 1.198 11.700 11.700 32 — 20 

Taquigrafo, PJ-3 

1. Irene Ferreira dos Santos 2 534 9.068 9.068 9.800 26 10 10 
2. 2 087 4.726 5.972 6.608 18 1 8 
3. Luzia Maria Barcellos de Paula 2 067 2.917 2.917 2.917 7 12 2 
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NOMES 

TEMPO DE SERVIÇO 

Motorista, PJ-1 

1. Francisco Guedes Pinheiro 

Motorista, PJ-8 
1. Taciano Francisco Bello de Cam

pos 
2. Sebastião Rodrigues Sobrinho . . . 
3. Luiz de Souza Vidal 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 
7, 
8, 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16, 
17. 
18, 

1 
2, 
3 
4. 
5, 
6 
7, 
8, 
9. 

10, 
11 
12 
13, 
14, 

Motorista, PJ-9 

Leobino Francisco dos Santos 
Carlos Francisco Martins 
Luiz Pires de Lacerda 
Alceu Fernando Silva 
Elcio Braga 
Jardesson Parreira Fernandes 
Moacyr Braga 
Odarcyr Pedro Cecílio 

Auxiliar ãe Limpeza, PJ-11 

Victor da Silva Ferreira 
Jorge Monteiro 
João Cordeiro de Mattos 
Walter da Costa Fernandes .. 
Assis de Souza 
Luiz Amâncio de Queiroz 
Parmenas Pereira de Oliveira 
Omar Lima de Oliveira 
Severino Elias de Assis 
Otaviano Guedes de Brito . . . 
José Duhz 
José Pereira Muniz 
Evaldo 'Soares da Silva 
Hélio Bento Pimentel 
Fernando Ferreira dos Santos 
Klinger Gaudêncio Dantas .. 
Ebenezer Lemos Eleutério . . . 
Alberto de Souza Lisboa 

Auxiliar de Limpeza, PJ-12 

Norival dos Santos Filho 
Antônio da Silva 
Daniel Pedro de Vulcanis . . . 
Lianir de Carvalho 
João Manoel da Silva 
Marina Glicéria Hermógenes 
Ibraim Braz 
José de Oliveira Torres 
João Lauriano Lúcio 
Judite Resende de Magalhães 
Diva dos Reis da Silva 
Francisco Ferreira dos Santos 
Alberto Guedes Pinheiro 
José Joaquim de Souza 

1 
No j 

1 

No No Para Incluído T/Br. 
1 

Cargo | 
1 

S.P.F. S.P. Apos. Anos Meses Dias 

' 2.556 3.758 3.758 3.758 10 3 18 

1.567 1.567 1.567 1.567 4 3 17 
1.567 1.567 1.567 1.567 4 3 17 

466 4.583 4.583 4.583 12 6 23 

1.567 4.162 4.162 4.162 11 4 27 
1.567 2.953 2.953 2.953 8 1 3 
1.567 2.442 2.442 2.442 6 8 12 
1.567 2.327 2.327 2.327 6 4 17 
1.563 4.199 4.199 4.199 11 6 4 
1.504 6.535 6.535 6.535 17 11 — 410 7.692 7.692 7.692 21 11 22 

257 612 1.406 1.406 3 10 11 

3.995 3.995 3.995 4.085 11 2 10 
3.993 4.300 4.300 4.388 12 — 8 
3.991 3.991 3.991 4.079 11 2 4 
3.985 4.751 4.751 4.841 13 3 6 
3.976 3.976 3.976 4.057 11 1 12 
3.967 3.967 3.967 4.445 12 2 5 
3.966 4.275 4.345 4.442 12 2 2 
3.965 4.709 4.709 4.793 13 1 18 
3.907 9.251 11.174 11.784 32 4 9 
3.906 3.906 3.906 3.996 10 11 16 
3.825 4.289 4.289 4.371 11 11 26 
3.574 3.574 3.574 4.052 11 i 7 
3.035 3.268 3.268 3.268 8 11 18 
3.032 3.102 3.102 3.675 10 — 25 
2.196 2.561 2.561 2.561 7 — 6 
2.181 7.274 7.274 7.274 19 11 9 
1.247 2.555 2.555 2.555 7 — — 1.179 1.796 1.796 1.796 4 11 6 

2.433 2.433 2.433 2.433 6 7 3 
2.344 3.638 5.371 5.371 14 8 21 
2.242 2.242 2.242 2.242 6 1 22 
2.231 2.296 2.296 2.296 6 3 16 
2.202 2.546 2.546 2.546 6 11 26 
2.152 2.152 2.152 2.152 5 10 27 
2.113 2.586 2.586 2.586 7 1 1 
1.468 7.445 7.445 7.445 21 5 5 
1.458 1.458 1.458 1.458 3 12 3 
1.457 1.457 1.457 1.457 3 12 2 
1.438 1.438 1.438 1.438 3 11 13 
1.430 8.992 8.992 8.992 24 7 22 
1.304 1.304 1.304 1.304 3 6 29 

858 6.200 6.200 6.200 16 12 

(*) Efetivo, por força de legislação anterior; ; 
(**) Em Comissão; 

(***) Em substituição. 

OBSERVAÇÕES: 

1 — Em cada coluna está incluído o tempo constante da anterior; 
2 — O prazo para reclamações prescreve dentro de 120 dias, após a publicação desta lista no Diário 

da Justiça, em obediência ao que dispõe o § 1?, do art. 46, do Decreto n» 32.015, de 29 de 
dezembro de 1952. — Arlinão Ferreira Pinto, Oficial Judiciário PJ-5. — Visto: Pedro José Xavier 
Mattoso, Diretor do S.P. 
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TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS 
JURISPRUDÊNCIA 

B A H I A 
ACÓRDÃO N.° 760-72 

(Processo n.° 413 — Classe "E" — Recurso) 
Recorrentes: Aníbal Cardoso de Castro e outros, 

por seu advogado. 
Recorridos: João Batista Dias Laranjeira, por seu 

advogado e o Dr. Juiz Eleitoral da 113» Zona — 
Riacho de Santana. 

Relator: João de Almeida Bulhões. 
Vistos, examinados e discutidos os presentes au

tos de n 9 413, classe "E", em que Aníbal Cardoso 
de Castro e outros, por seu advogado, recorre da 
sentença do Dr. Juiz Eleitoral da 1139 Zona — Ria
cho de Santana, que julgou improcedente a impug
nação e mandou registrar a candidatura do Dr. João 
Batista Dias Laranjeira ao cargo de Prefeito Muni
cipal de Riacho de Santana, pela ARENA-1. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
da Eahia, por unanimidade de votos, negar provi
mento ao recurso para, mantendo-se a decisão "a 
quo", mandar registrar a candidatura do Dr. João 
Batista Dias Laranjeira ao cargo de Prefeito Muni
cipal de Riacho de Santana, por "não estar a ativi
dade do impugnado incluída em qualquer das causas 
de inelegibilidades estabelecidas pela Lei Comple
mentar", nos termos do parecer do Dr. Procurador 
Regional Eleitoral. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, 
9 de outubro de 1972. — Des. Antônio Carlos Souto, 
Presidente. — João ãe Almeida Bulhões, Juiz Rela
tor. — (.Varias assinaturas ilegíveis). 

PARECER N.° 118-72 

1. A inelegibilidade do Recorrido foi oposta 
porque o mesmo desempenha o encargo de médico 
"com o cargo de direção e função de chefia no 
Posto de Saúde Riacho de Santana, funcionário pú
blico e diretor de saúde da Associação Cultural Be
neficente e Recreativa de Riacho de Santana. 

Na exercício dessas funções, o impugnado assi
nou convênio com o Fundo de Assistência ao Tra
balhador Rural, para prestação de assistência médi-
co-social aos trabalhadores do FUNRURAL, e man
tém igual convênio com a Prefeitura Municipal de 
Riacho de Santana (como se lê nos instrumentos 
de fls. 46 a 50). 

2. Positivamente que a atividade desempenhada 
pelo impugnado é daquelas inteiramente exercidas 
sobre o mesmo campo de atuação, ou seja o exer
cício da medicina, seja como chefe do Setor Médico 
da referida Associação Beneficente, seja como chefe 
do Posto Médico do Estado na localidade em que 
serve. 

Assim desenvolvendo os atos inerentes a sua 
professão, já dizíamos, em processo n? 10.238-70, 
número de ordem 165 classe " E " (Parecer n 9 99-70), 
julgado por esse E . TRE em 26 de outubro de 1970, 
em recurso de impugnação oriundo de Caetité, o que 
pedimos vênia para reiterar — " 

"o médico, sob qualquer regime jurídico 
em que exerça a sua atividade, é um técnico, 
um profissionista, um ocupante de atividade 
sujeita a uma policia profissional e a deveres 
inerentes, ao desempenho da função, que não 
se compadece com o conceito de autoridade 
civil ou órgão do confiança de poder políüco, 
paia justiiicar o impedimento eleitoral". 

3. Não estando a atividade do impugnado in
cluída em qualquer das causas de inelegibilidade 
ti^^elecídas pela LC-5 de 1970, deixamos de exa

minar as referência ao DL n9 1.063-69, porque revo
gado, e não consideramos o argüido parentesco, que 
é desacompanhado de qualquer demonstração de 
existência de inelegibilidade, para opinar em favor 
da manutenção da decisão recorrida, negando-se 
provimento ao recurso. 

Salvador, 6 de outubro de 1972. — Roberto Casali, 
Procurador Regional Eleitoral. 

(O TSE não conheceu do recurso. Acórdão 
n 9 5.153, publicado no B . E . n 9 255). 

M I N A S G E R A I S 

ACÓRDÃO N.° 430-72 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Recurso n 9 96-72, da zona eleitoral de Patos de 
Minas, município da sede, em que é recorrente o 
Delegado do Movimento Democrático Brasileiro. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas. Gerais, unanimemente, conhecer do recurso 
e lhe negar provimento. 

Assim decidem ao fundamento de que a candi
data Niida Íris Vaz Borges, na verdade, não satisfez 
à exigência legal do domicílio eleitoral pelo prazo 
mínimo de 1 ihum) ano, no município onde pre
tende disputar o cargo de vereadora, tudo, de con
formidade com as notas taquigráficas que integra
rão o presente aresto. 

Belo Horizonte, 7 de outubro de 1972. — Lahyre 
Santos, Presidente. — Fernandes Filho, Relator. — 
Antônio Amaro Filho, Procurador Regional Eleitoral. 

O Prof. Fernandes Filho — Senhor Presidente, 
iSenhores Juizes: 

O parecer da Procuradoria relata com fidelidade 
a espécie e eu o adoto, na sua parte expositiva, 
•como relatório: (Lê fls. 106). 

"Ao fundamento de não contar Nilda íris 
Vaz Borges, candidata a Vereador pelo MDB 
de Patos de Minas, domicílio eleitoral, o M M . 
juiz indeferiu seu pedido de registro, porque, 
inscrita no dia 8-3-72, não preenchia a exi
gência prevista no Art. I 9, V i l , letra "d", da 
Lei Complementar n 9 5 

acrescendo-se ao prazo do domicílio eleitoral o 
anterior existente (domicilio civi l) ." 

O ilustrado Procurador opinou, preliminarmente, 
pelo connecjnento e, no mérito, pelo improvimento 
oo recurso. 

E ' o relatório. 
o o o 

O. Dr. Honildo A. Melo Costa — (Faz defesa 
oral). 

O Prof. Fernandes Filho — Senhor Presidente, 
Senhores Juizes. Tomo conhecimento do recurso que, 
a meu ver, é tempestivo e interposto por parte 
legitima. 

Quanto ao mérito, reporto-me, ainda, ao pare
cer da Procuradoria, a que farei aditamento, lavrado, 
a esse aspecto, nos seguintes termos: (Lê — Fls. 106). 

"Não vejo razão para modificar-se o r. 
decisório. A Lei Complementar é taxativa ao 
considerar inelegíveis os que não possuam 

diretriz da Constituição do Brasil." 
Ao trecho lido eu acrescento, em homenagem ao 

orador que acabamos de ouvir: a inscrição eleitoral, 
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evidentemente, confere ao eleitor o direito de votar 
mas não necessariamente o direito de ser votado. 
E' que o dispositivo da Constituição a que faz refe
rência S. S» estipula que são condições de elegibi-
lidade ser brasileiro, estar no gozo dos direitos polí
ticos e, prudentemente, ter idade maior de dezoito 
anos. E a Lei Complementar n 9 5 declara, expres
samente, em seu Art. 1», VIL, letra d: 

"São inelegíveis: 
d) os que não possuam domicílio eleito

ral, no.Município, pelo menos um ano imedia
tamente anterior à eleição." 

Eu registro — e certamente os meus ilustres 
Colegas já têm sua atenção despertada para o fato, 
— que a falta de domicílio eleitoral é condição de 
inelegibilidade absoluta, porque até a Constituição, 
em seu Art. 151, letra e, prevê: 

"Lei Complementar estabelecerá os casos 
de inelegibilidade e os prazos dentro dos quais 
cessará esta, visando a.preservar etc. etc. 

Parágrafo único. Observar-se-ão as seguin
tes normas, desde já em vigor, na elaboração 
da Lei Complementar: 

e) .a obrigatoriedade de domicílio eleitoral 
no Estado ou no município por prazo entre 
um e dois anos, fixado conforme a natureza 
do mandato ou função." 

O que me ficou do exame da matéria é que a 
recorrente, a despeito do pleno exercício de seus 
direitos políticos, não tem a maturação que o legis
lador constituinte julgou necessária para participar 
dos destinos da comunidade política a que está vin
culada. , 

Por estas razões, nego provimento. 
j O Des. Hélio Costa — Sou relator de espécie 

/ idêntica, que coloquei em mesa para ser julgado 
hoje. Coniesso que, de início, adotei o pensamento 
exposto da tribuna pelo ilustre defensor dos inte
resses da recorrente. Cheguei, então, à conclusão 
de que o que define o domicilio não é a inscrição 
mas a residência, como está no Código Eleitoral. 
Portanto, se na' inscrição originária já havia tempo 
de residência anterior, esse tempo deve ser somado 
porque entendido como domicilio eleitoral. O mes
mo não se dá, no entanto, se se trata de inscrição 
por transierència, porque o eleitor tem o direito de 
conservar o domicilio eleitoral. Assim, o fato que 
define a mudança é a vontade manifestada para 
essa transferência. 

Mas, examinada a Resolução n? 9.224, vi que, ao 
editar a regra contida no item 3? do Art. 34, o 
Colendo Tribunal Superior fixou a exegese da lei 
substantiva ao exigir que a inscrição eleitoral fosse 
anterior a 15 de novembro de 1971, exegese a que 
devemos obediência. 

Assim, aditando às razões contidas no parecer 
da douta Procuradoria e no voto do ilustre Relator 
este inespressivo pronunciamento, eu me manifesto 
pelo desprovimento do recurso. 

O Dr. Vaz de Melo — De acordo. 
O Dr. Lincoln Rocha — De acordo. 
O Dr. Gilberto Lomônaco — Ambos os pronun

ciamentos feitos vêm, mais ou menos, no- sentido 
da tese que tenho defendido, de forma que nada 
mais tenho a aditar. De acordo. 

O Prof. Dilvanir Costa — De acordo. Quanto 
ao argumento defendido pelo ilustre Relator, quanto 
à maturidade da recorrente, eu lembraria que, se 
ela existe para votar existe também para ser votada. 

O Prof. Fernandes Filho — E' diferente. Tanto 
que o cidadão pode ser eleitor a partir dos 18 anos 
íazz Presidente da República senão aos 35 anos... 

O Prof. Dilvanir Costa — E' verdade que ha 
requisitos para determinados casos, mas não para 
todos. Não há essa exigência, inclusive de ordem 

constitucional. Tendo em vista o texto da lei, não 
podemos interpretar por extenção. 

Acompanho o Relator, embora ficando apenas 
com essa dúvida. 

O Des. Presidente — Decisão: Conhecendo do 
recurso, negaram-lhe provimento. 

COMPARECIMENTO 
Presidência do Exm? Sr. Des. Lahyre Santos. 

Presentes os Exmos. Srs.: Des. Hélio Costa, Drs. Vaz 
de Melo, Lincoln Rocha, Gilberto Lomônaco, Dilvanir 
Costa, José Fernandes Filho e Antônio Amaro Filho, 
PRE. i. 

O TSE deu provimento ao recurso — Acórdão 
n? 5.191, publicado no BE n 9 256. 

ACÓRDÃO N.° 446-72 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Re
curso n 9 138-72, na zona eleitoral de Uberada, mu
nicípio de Veríssimo, em que são recorrentes Mozart 
Lacerda e o Ministério Público e recorrido Rufino 
Furtado de Menezes (ARENA-2). 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais conhecer dos recursos de Mozart 
Lacerda e do Ministério Público, contra o voto do 
Juiz Prcf. Dilvanir Costa, em relação ao primeiro, 
ao fundamento de ilegitimidade de partes para re
correr; negar-lhe provimento no mérito, por referida 
ilegitimidade; dar provimento ao recurso do Minis
tério .fúDiico, para cassar o registro do candidato 
Ruiino Furtado de Menezes (ARENA-2). 

Assim decidem, porque o candidato está respon
dendo a processo, instaurado por denúncia do M i 
nistério JTUOKCO, receoida peia autonaaae judiciária, 
por crime previsto no Deere to-iei n 9 üül, de íatíí, 
o que induz íneiegioniaaae, coniorme aecisoes oo 
iügicgio 'iTiounai superior üieitorai, tudo, de acordo 
cum as notas taquigiancas que integrarão o presente 
aresto. í 

Belo Horizonte, 9 de outubro de 1972. — Lahyre 
Sanws, Pres.oente. — Jose terrianaes Filho, .tteia-
tor. — Anwmo Amaro Filho, P . K . E . 

O Des. Presidente — Recurso n 9 138-72 — Ube
raba (.Município de Veríssimo. 

Recorrentes: Ministério Público e Mozart La
cerda. • 

Recorrido: Rufino Furtado de Meneses — 
ARENA-2. ^ 

Assunto: Impugnação de candidato. 
Relator: Prof. Fernandes Filho. 
Está inscrito para falar pelo recorrido o Dr. José 

Marques Lopes. 
O Prof. Fernandes Filho — Eminente Presi

dente, eminentes Juizes, Senhor Procurador Regional 
Eleitoral. 

Mozart Lacerda, brasileiro, comerciante, e o l 9 

Promotor de justiça de Uberaba impugnaram o re
gistro da candidatura de Kuiino furtado de Mene
zes, pretendente à Preíeitura Municipal de Veríssimo, 
ao iunoamento de que o impugnado íora denun
ciado por crime previsto no uecreto-lei n 9 201, de 
1967, com denúncia aceita peia autoridade judiciária. 

A impugnação juntaram certidão confirmando a 
denúncia e o seu recebimento. 

Tal denúncia foi feita por Promotor de Justiça, 
para tanto designado pela Procuradoria Geral do 
Estado, a quem o M M . Juiz Criminal remeteu os 
autos de sindicância, por discordar da proposta de 
seu arquivamento, requerida pelo Promotor de Jus
tiça local. 

Colhidas as provas recomendadas em lei, assim 
sentenciou o M M . Juiz: (Lê — fls 31). 
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"Desta forma, julgo improcedente a im
pugnação e determino que se proceda ao re
gistro da candidatura do impugnado — Rufino 
•Furtado de Menezes, ao cargo de Prefeito Mu
nicipal de Veríssimo, pela Aliança Renovadora 
Nacional (<ARENA-2)". 

Dessa decisão do M M . Juiz, interpuseram recur
so o Promotor de Justiça e o Sr. Mozart Lacerda. 

O parecer da douta Procuradoria Regional é 
pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do 
recurso do Ministério Público, desconhecendo-se o 
do comerciante Mozart Lacerda. 

E ' o relatório, Senhor Presidente. 
O Des.. Presidente — Dou a palavra ao Dr. José 

Manoel • Marques Lopes, pelo tempo regimental. 
• o « 

O Dr. José Manoel Marques Lopes — (Fez uso 
da palavra em nome do recorrido). 

O Senhor Procurador Regional Eleitoral — Peço 
a palavra, Senhor Presidente. 

O Senhor Procurador Regional Eleitoral — Ex
celentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Emi
nentes Juizes, Ilustre Advogado que ocupou a tri
buna: 

— como V. Exas., viram, do relatório e da bri
lhante defesa produzida oralmente pelo ilustre Pro
fessor José Manoel Marques Lopes, a candidatura 
de Rufino Furtado de Menezes foi impugnada, na 
verdade, por um comerciante. 

A essa impugnação associou-se o ilustre Promo
tor de Justiça de Uberaba. 

Tal impugnação foi rejeitada. 
Veio o recurso, tempestivo, também subscrito pelo 

comerciante é pelo digno Promotor de Justiça. 
i \a verdade, não e de se louvar a posição ado

tada pelo ilustre Representante do Ministério j?ú-
biico. Data vema, em cumprimento as suas aitas 
íunçóes constitucionais, deveria S. Ex» ter feito, 
separadamente, tanto a impugnação corno o próprio 
recurso. 

Tooavia, não obstante o fato de não se poder 
louvar a posição do Promotor de Justiça, a verdade 
e que tí. Ex* adotou tanco a impugnação como o 
recurso manifestado ao Egrégio Tribnal. E a maté
ria, como sabem v. üxas., ainda que argüição não 
houvesse, teria de ser conhecida ae oncio, por se 
tratar- ae matéria de ineiegibilidade, prevista na Lei 
complementar n? 5. 

no que toca a alegada inocência do cliente do 
Proiessoi Marques Lop^s, deve ser ela, data vema, 
provada na jurisdição competente. 

A denuncia, ja receoioo,, esta prevista em dis
positivo do uecreio-lei n ' 2ul, e o -̂ 'olenao Triounal 
óuperior Eleitoral, em maciça e reiterada jurispru-
deucia, tem prociamaoo que os crimes previstos na
quele edito se incluem no elenco dos relacionados 
na Lei complementar n* 5. rem entendido tamoem 
aqueia Alta corte, em íeiteraaas decisões, que e 
peneitamente constitucional o dispositivo pelo qual 
o receDimento ua denuncia, o sunpies receDimento 
ua denúncia, torna o cidadão ineiegivel, coniorme 
se ve peio ementário organizado pelo Dr. Mário 
Attila üarbosa, digno Diretor da Diretoria de ln-
lormações e Assistência Eleitoral da secretaria deste 
Tribunal, e que temos consultado reiteradas vezes, 
nos atribulados dias em que vivemos, para dar curso 
a nossa missão de opinar nos processos. 

Pelo exposto, esperamos que seja conhecido o 
recurso e a ele seja daoo provimento, a fim de que 
seja cassado o registro do candidato impugnado. 

O Des. Presidente — Com a palavra o Professor 
Fernandes Filho. 

O Professor Fernandes Filho — A petição, subs-
.crita conjuntamente pelo Promotor de Justiça e por 
Mozart Laceiaa, foi apresentada, em cartório no prazo 
lixado na íei para recurso. 

Portanto, quanto a esse aspecto, é ela tempes
tiva. 

Mozart Lacerda, ao impugnar, não provou a 
condição de candidato ou de poder fazê-lo em nome 
de partido político. Não provou, sequer, sua cida
dania. Da impugnação, pois, não deveria conhecer 
o Juiz. Como o Magistrado não a. recusou, Mozart 
Lacerda recorreu juntamente com o Promotor. 

Então, eu conheço do recurso feito por Mozart 
Lacerda e do feito .pelo Ministério Público, embora 
em petição conjunta. 

Trata-se, a meu ver, de preliminar que deve ser 
discutida, porque um de meus Eminentes Pares tem 
opinião diferente, qual seja: se o cidadão não tinha 
condição para impugnar também não a teria para 
recorrer. 

Consulto à Egrégia Presidência sobre o julga
mento de tal preliminar. 

O Des. Presidente — Des. Hélio Costa... 
O Des. Hélio Costa — Também conheço, de 

acordo com pronunciamentos anteriores. 
Se Mozart Lacerda impugnou e sua impugnação 

fci rejeitada, evidentemente tem ele interesse de 
recorrer contra tal decisão. Conheço do recurso. 

Quanto ao rcurso do Ministério Público, não te
nho dúvidas também em dele conhecer.. 

O Des. Vaz de Melo — De acordo. 
O Dr. Lincoln Rocha — De acordo. ' 
O Dr. Gilberto Lomônaco — De acordo. 
O Professor Dilvanir Costa — Data venia, ouso 

divergir dos Eminentes Colegas quanto ao recurso 
de Mozart Lacerda, porque, malgrado tenha o M M . 
Juiz tomado conhecidento de seu recurso, não era 
ele parte legítima nem para a impugnação. 

E, a meu ver, se não podia sequer impugnar, 
muito menos recorrer para esse Tribunal, faculdade 
que a lei não lhe confere, faltando-lhe, destarte, 
total legitimidade. 

Quanto ao recurso do Ministério Público, em
bora em petição conjunta, dele tomo conhecimento. 

O Des. Hélio Costa — Data venia, eu indagaria 
do Eminente Professor Dilvanir Costa sobre como 
declarar o cidadão Mozart Lacerda parte ilegítima 
para recorrer se não tomamos conhecimento de seu 
recurso. 

O Professor Dilvanir Costa — Eu não tomo 
conhecimento porque o recorrente não é candidato, 
não integra o Ministério Público, tratando-se de um 
simples cidadão. Portanto, não o considero parte 
que possa dirigir-se ao Tribunal. 

O Des. Presidente — V. Ex»; Eminente Relator, 
pode prosseguir quanto ao mérito. 

O Professor Fernandes Filho — No mérito eu 
nego provimento ao recurso de Mozart Lacerda, por 
iaica de legitimidade para recorrer. 

Quanto ao recurso do Ministério Público, eu a 
ele dou provimento, diante tão apenas da prova 
constante dos autos, de estar o candidato recorrido 
respondendo a processo instaurado por denúncia do 
Ministério Público, recebida por autoridade judiciária 
competente, por crime previsto no Decreto-lei n 9 201, 
de 1967, e considerado pelo Colendo Tribunal Supe
rior Eleitoral, em reiteradas decisões, capaz de gerar 
a inelegibilidade de que trata o Art. 1', n? I, letra 
••n" da Lei Complementar n? 5-72. 

Para esclarecimento des meus Eminentes Pares 
e em homenagem ao Professor Marques Lopes devo 
aduzir que, realmente, há fatos estranhos e contra
ditórios no presente processo. 

Todavia, diante da fundamentação acima expen-
dida, dou provimento ao recurso do Ministério Pú
blico, para cassar o registro do candidato Rufino 
Furtado de Menezes. 

O Des. Hélio Costa — Nego provimento ao 
recurso interposto por Mozart Lacerda e dou pro
vimento ao recurso maniiestado pelo Ministério Pú-
•blico, nos termos do voto do Eminente Relator, que 
subscrevo in totum. 

O Dr. Vaz de Melo — No mérito, de acordo 
cem o Relator. 
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O Dr. Lincoln Rocha — De acordo com o Rela
tor. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — De acordo com o 
Relator. 

O Professor Dilvanir Costa — De acordo com o 
Relator, quanto ao mérito. 

Quero acrescentar que é realmente lamentável a 
possibilidade de existência de um maquiavelismo con
tra um candidato, com vistas a afastá-lo do pleito. 

Infelizmente, porém, não existem meios que per
mitam a este Tribunal entrar no mérito para decidir 
se existiu ou não o crime. 

Voto com o Relator, no mérito. 
O Des. Presidente — Decisão: Conhecendo dos 

recursos de Mozart Lacerda e do M . P . , contra o 
voto do Sr. Juiz Professor Dilvanir Costa, em rela
ção ao primeiro, ao fundamento da ilegitimidade da 
parte para recorrer, negaram-lhe provimento no mé
rito, por referido ilegitimidade. Deram provimento 
ao recurso do M . P . para cassar o registro ao can
didato Rufino Furtado de Menezes (ARENA-2). 

Falou pelo recorrido o Dr. José Marques Lopes. 

COMPARECIMENTO 
Presidência do Exm? Sr. Des. Lahyre Santos. 
Presentes os Exmos. Srs.: Des. Hélio Costa; 

Drs. Vaz de Melo, Lincoln Rocha, Gilberto Lomô
naco, Dilvanir Costa, José Fernandes Filho e An
tônio Amaro Filho, Procurador Regional Eleitoral. 
Secretariada a sessão pelo Dr. Fernando A. Cimini 
de Faria e Sousa. 

O-TSE não conheceu do recurso. Acórdão nú
mero 5.145, publicado no B . E . nf 255. 

ACÓRDÃO N.° 448-72 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Re-

r curso n9 137-72, da zona eleitoral de Canápolis, em 
que é recorrente o Presidente do Diretório Municipal 
do MDB, e recorridos o Ministério Público e o M M . 
Juiz Eleitoral. 

Acordam, os Juizes do Tribunal Regional Elei
toral de Minas Gerais, conhecendo do recurso, ne
gar-lhe provimento. Quanto ao candidato Aparecido 
Coelho de Faria, em razão de condenação criminal, 
não tendo havido reabilitação. Em relação aos de
mais, por falta de filiação partidária, vencido o 
Exnv? Des. Hélio Costa, que admitia a filiação. 

Assim decidem, porque o condenado por crime 
contra o patrimônio é inelegível; a reabilitação exige 
processo próprio, no juízo criminal, com requisitos 
expressos; o alistar-se o condenado não importa em 
reabilitação decretada pelo Juiz Eleitoral. 

De outra parte, passada em julgado a sentença 
ou despacho que denegou o arquivamento de fichas 
de filiação, o debate não pode ser reaberto no temop 
da impugnação, ainda que. injusto ou ilegal o inde
ferimento, tudo de conformidade com as notas ta
quigráficas que .integrarão o presente aresto. 

Belo Horizonte, '9 de outubro de 1972. — Lahyre 
Santos, Presidente. — Gilberto Lomônaco, Relator. 
— Antônio Amaro Filho, Procurador Regional Elei
toral . 

O Des. Presidente — Recurso n ' 137-72 — Ca
nápolis. 

Recorrente: Presidente do Diretório Municipal 
do Movimento Democrático Brasileiro. 

Recorridos: Ministério Público e M M . Juiz. 
Assunto: Indeferimento de registros de candi

datos . 
Relator: O Dr. Gilberto Lemônaco. 
O Dr. Gilberto Lomônaco — Senhor Presidente, 

senhores Juizes, Senhor Procurador Regional Elei
toral . 

O. Diretório Municipal do Movimento Democrá
tico Brasileiro em Canápolis requereu, em 4-9-72, o 

registro dos candidatos das Sublegendas 1 e 2, ofe
recendo documentos. 

Segue-se o edital. 
Em 10 de setembro do ano em curso o Repre

sentante do Ministério Público impugnou o Tegistro 
de Aparecido Coelho de Faria, ao fundamento de 
que o mesmo fora condenado pelo Juízo da Co
marca de Monte Alegre... (lê fls. 130). 

"...como incurso nas sanções do Art. 155, 
do Código Penal; 

com a anexação desse documento à presente." 
E junta certidão da contestação passada em 

julgado, que está a fls. 132. 
Houve, pois, condenação criminal, não tendo 

havido reabilitação do réu. 
O principal objetivo da reabilitação — alega o 

MDB a fls. 133 — é o previsto no Art. 748 do 
CIFiP, isto é . . . (lê fls.). 

"...impedir que as folhas de antecedências 
e certidões extraídas dos livros do Juízo 

junta ao pedido de registro de candidatos." 
Pelo despacho de fls. 90, o M M . Juiz manda 

suprir algumas irregularidades e, posteriormente, 
considera-as supridas. A respeitável sentença de fo
lhas 111 determina sejam registrados os candidatos, 
salvo: 

— Aparecido Coelho de Faria, em razão de con
denação anterior; 

— Paulo Mateus, por constar o seu nome, na 
documentação respectiva, ora como Paulo Mateus 
ora como Paulo Mateus Tinoco; 

— Francisco Lázaro Peres e Odilon França de 
Oliveira, por não filiados ao Partido. 

Tal decisório data de 22 de setembro do ano 
em curso. 

Recurso tempestivo. Sustentam os recorrentes, 
em resumo: 

— que Lázaro Peres e Odilon França de Oli
veira estão regularmente filiados ao Partido, con
forme documentação oferecida; 

— que o candidato condenado, Aparecido Coelho 
de Faria, embora não reabilitado, está no gozo de 
teus direitos políticos; é eleitor no Município de 
Canápolis, com inscrição deferida normalmente, sem 
qualquer impugnação; e, ainda, que a reabilitação 
em tela tem outra finalidade. 

Disse o Ministério Público impugnante que a 
condenação criminal importa em pena acessória de 
suspensão de direitos políticos, que só cessa com a 
reabilitação. E cita Magalhães Noronha, dizendo 
que "a reabilitação é uma das causas de extinção 
da punibilidade, e, até o advento da Lei n? 5.467, 
de 5 de julho de 1968 — que deu nova redação 
aos artigos 119 e 120, do Código Penal, — ela "obje
tivava as interdições de direito impostas expressa 
ou implicitamente ao réu, pela sentença que o con
denara". 

A peça do Ministério Público revela cultura, em
bora não contenha matéria atinente à espécie; 

Tendo o M M . Juiz negado arquivamento àque
las fichas de filiação, o Presidente do Diretório re
correu para este Egrégio Tribunal ou, mais exata
mente, pediu ao M M . Juiz que reconsiderasse a 
decisão ou, não o fazendo, recebesse a petição como 
recurso. 

O M M . Juiz assim despacha: (lê — autos — 
fls. 160). 

"Indefiro o pedido pois que não estribado 
em permissivo legal, ainda mais não compor
tando a espécie recurso para o Colendo Supe
rior Tribunal Eleitoral." 

Desse despacho foram intimados os interessados, 
que, entretanto, nada mais requereram. Essa ano
tação se faz parte importante, porque tem efeito 
quase que de uma. prejudicial do recurso .propri&T 
mente dito. ... 
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Veio o pronunciamento do Ministério Público e, 
dando pela tempestividade e legitimidade do recor
rente, assim se manifestou quanto ao mérito: (lê — 
parecer — fls. 162 a 163). 

"Mérito, 
Relativamente ao registro de Aparecido 

'Coelho de Faria, a matéria 

e 120 do Código Penal)." 
Quanto aos outros dois recorrentes, Francisco 

•Lázaro Peres e Odilon França de Oliveira, assim 
se manifestou o douto Procurador Regional Eleito
ral: (lê) 

"Processada a filiação junto ao Partido, as 
fichas foram enviadas ao 

pelas razões supra." 
E ' o relatório. 

VOTO 
— pelo conhecimento, em razão da tempestivi

dade e legitimidade. 
A espécie é desdobrada em dois aspectos. 
A sentença de fls., ante a impugnação produ

zida pelo Ministério Público, negou registro à can
didatura de Aparecido Coelho de Faria, em razão 
de ter sido condenado à pena de um (1) ano de 
reclusão e pagamento de multa, decisão essa pas
sada em julgado. Uma vez provada a condenação 
criminal, estará o candidato impedido e não há 
falar-se em reabilitação por força da inscrição elei
toral, como se sustenta. A reabilitação se processa 
no juízo competente, atende a determinadas forma
lidades e exige requisitos expressos, sendo necessá
rios cinco anos contados do término da pena ou das 
outras hipóteses previstas. 

No caso não se tem noticia do início ou término 
do cumprimento da pena criminal. Mas o Cartório, 
por certidão, afirmou que a pena de multa até hoje 
não foi paga. 

De forma que é absolutamente regular, quanto 
a esse candidato, o indeferimento de seu registro. 

Quanto a Francisco Lázaro Peres e Odilon Fran
ça de Oliveira, é certo que as respectivas fichas de 
filiação foram encaminhadas ao cartório mas o M M . 
Juiz negou-lhes o registro. 

Não há, nestes autos, notícia das razões pelas 
quais o M M . Juiz negou esse arquivamento. 

Ocorre, porém, que, já a 22 de agosto, o Partido 
obteve do Cartório uma certidão na qual estão omi
tidos os nomes dos dois impugnados. 

Em razão disso, no dia 31 de agosto, formu
laram ao Juiz um pedido de reconsideração que, 
não sendo atendido como tal, deveria ser tomado 
como recurso. Isto ocorreu, portanto, nove dias após 
a certidão. Mas, sem qualquer consideração sobre a 
preliminar de tempestividade, o M M . Juiz indeferiu 
o recurso, ao fundamento de que não é cabível na 
espécie. 

As partes foram intimadas a 1? de setembro e 
não se manifestaram. Assim sendo, tenho para 
mim que passou em julgamento a decisão que inde
feriu o arquivamento das fichas. 

No recurso, portanto, não há como acolher-se a 
impugnação, de vez que, realmente, por força da 
decisão judicial, certa ou errada, justa ou injusta, 
não houve filiação partidária, pelo menos formali
zada em cartório. 

O Prof. Dilvanir Costa — Qual o parecer da 
douta Procuradoria nesta parte? 

O Dr. Gilberto Lomônaco — S. Ex» atribuiu a 
ausência dos nomes de ambos os impugnados a um 
equívoco do Cartório, porque o Partido alega que 
ofereceu as fichas e oficiou ao Juiz. O ilustre Pro
curador entende que os candidatos não podem ser 
prejudicados por um. equívoco, do Cartório e opina 
peio proVimento. ' 

Acontece, entretanto, que o Magistrado indeferiu 
o arquivamento dessas fichas. Não houve equívoco 
do Cartório. 

O Desembargador-Presidente — V. Ex» como 
vota... 

O Dr. Gilberto Lomônaco — O M M . Juiz negou 
seguimento ao recurso. As partes foram intimadas 
e nada providenciaram. Portanto, essa decisão que 
negou o registro passou em julgado. Se passou em 
julgado, está prejudicado o recurso principal... 

O Desembargador-Presidente — Então V. Ex» 
julga prejudicado. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Sr. Presidente, tomo 
a liberdade de reformar meu voto. Nego provimento 
a ambos os recursos — seria mais técnico; ao se
gundo, por falta de filiação partidária. 

O Prof. Dilvanir Costa — Quanto ao primeiro, 
não há dúvida — é o caso da condenação criminal. 
Quanto ao segundo, fico com o M M . Juiz que, no 
seu livre convencimento, negou o registro. Competia 
à parte juntar melhores elementos e fazer a prova 
induvidosa da filiação. Também acompanho o Doutor 
Gilberto Lomônaco. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Pelo que l i nos autos, 
presumo que o registro tenha sido negado, ao fun
damento de que seriam inverdadeiros os vários do
cumentos que o instruíram. Mas não quis referir-me 
a esse fato, por questão de ética. 

O Prof. Fernandes Filho — Também acompanho 
o ilustre Relator, diante da informação de S. Ex», 
de que um candidato não está reabilitado e que os 
outros dois estão com a decisão de indeferimento do 
registro transitada em julgado. 

O Desembargador Hélio Costa — Senhor Presi
dente, vou divergir quanto ao segundo recurso. A 
filiação não é feita em Juízo. O art. 95 da Reso
lução n 9 9.252 diz o seguinte: 

"Deferida a filiação, a Comissão Executiva 
Municipal enviará as fichas, dentro, de três 
dias, ao Cartório Eleitoral que, após confe
ri-las e autenticá-las, arquivará a primeira via, 
devolverá, no mesmo prazo, a segunda, e en
tregará a terceira ao filiado (Lei n? 5.682, 
art. 65, § 4?)." 

O Juiz tem apenas a função de autenticar as 
fichas; e, no caso de dúvida do Escrivão sobre auten
ticidade da assinatura ou dos dados qualificativos, 
o magistrado decide a questão. Mas se o Escrivão 
não levanta essa dúvida, a única função do Juiz é 
colocar um visto na ficha, para autenticá-la. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Essa parte não me 
passou despercebida. Cabe ao Juiz visar a ficha. 
Mas cabe ao .Escrivão dar certidão de filiação. E o 
M M . Juiz, certo ou errado, parcial ou não, indeferiu 
o registro. E, no Cartório, não existe elementos que 
capacitem o Escrivão a dar a certidão suficiente. 

O Prof. Fernandes Filho — Não há prova da 
filiação. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — As fichas foram 
acostadas ao processo e o M M . Juiz negou-se a 
recebê-las. 

O Desembargador Hélio Costa — Quem juntou 
as fichas ao processo? 

O Dr. Gilberto Lomônaco — O Partido juntou 
as fichas ao recurso. 

O Desembargador Hélio Costa — Então, as fichas 
são do Partido. Para terem autenticidade, devem 
ser encaminhadas ao Cartório. Para ali vão as fichas, 
a fim de que o Partido não posse fazer outras filia
ções depois do prazo. Se o Cartório recebeu as 
fichas, a assinatura do Juiz não altera a filiação. 
O magistrado não pode embaraçar o processo de 
filiação. 
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O Dr. Gilberto Lomônaco — O M M . Juiz re
cusou as fichas e devolveu-as ao Partido, que, então, 
fez a juntada delas ao recurso. 

O Partido pediu ao M M . Juiz que reconsiderasse 
sua decisão, ou, então, que recebesse como recurso 
o pedido. Negado seguimento, o Partido não se 
pronunciou. Passou, assim, em julgado a decisão. 

O Desembargador Hélio Costa — Não há nas 
fichas a declaração de que foram conferidas pelo 
Escrivão? 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Sim; o "Confere" 
do Escrivão está no verso das fichas. 

O Desembargador Hélio Costa — Data venia, a 
filiação está perfeita. O Partido remeteu as fichas 
para o Cartório, que as recebeu. E o M M . Juiz não 
quis visá-las. Entendo que S. Ex» não pode emba
raçar deste modo a filiação... 

O Dr. Gilberto Lomônaco — De pleno acordo, 
mas o Partido não se conformou. 

O Desembargador Hélio Costa — Mas inexiste 
a decisão... 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Mas o Partido não 
recorreu da decisão que indeferiu o registro. Foi 
omisso. 

O Desembargador Hélio Costa — Se o Escrivão 
tivesse dado certidão de que não existem as fichas 
em cartório... 

O Dr. Gilberto Lomônaco — O Escrivão omitiu 
esses dois nomes na certidão de filiação. Há uma 
série de documentos, mas não sabemos por que o 
Juiz indeferiu o registro. Eu, pessoalmente, suponho 
que o Juiz entendeu ter havido simulação nas datas 

. das filiações. Inclusive, os próprios recorrentes ten-
/ tam explicar uma aparente divergência de datas. 

Para mim isso é indicio bastante... 
O Desembargador Hélio Costa — Sr. Presidente, 

fico vencido, quanto a esta parte, porque as filiações 
existem. 

O Dr. Vaz de Melo — Acompanho o eminente 
Relator. 

O Dr. Lincoln Rocha — De acordo. 
O Desembargador-Presidente — Decisão: conhe

cendo dos recursos, negaram-lhes provimento. Quanto 
ao candidato Aparecido Coelho de Faria, em razão 
da condenação criminal, não tendo havido reabili
tação. Em relação aos demais candidatos, por falta 
de filiação partidária — vencido o Exmo. Sr. De
sembargador Hélio Costa, que admitia a filiação. 

COMPARECEMENTO 
Presidência do Exmo. Sr. Desembargador Lahyre 

Santos. Presentes os Exmos. Srs. Desembargador 
Hélio Costa, Drs. Vaz de Melo, Lincoln Rocha, Gi l 
berto Lomônaco, Dilvanir Costa, J . Fernandes Filho 
e Antônio Amaro Filho, PRE. 

O TSE deu provimento ao recurso. 
Acórdão n? 5.149, publicado no B . E . n9 255. 

ACÓRDÃO N.° 452-72 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Re

curso n? 145-72, da Zona Eleitoral de Santos Dumont, 
município da sede, em que é recorrente o Ministério 
Público e recorridos Antônio Avud e outros. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais conhecer do recurso e, desde logo, 
considerado o rigor do calendário eleitoral, da im
pugnação, a esta acolher, rejeitada a argüição de 
ineonstitucionalidade; e prover o recurso para cassar 
cs registros dos recorridos, vencido o Sr. Juiz Pro
fessor Fernandes Filho. 

Assim decidem porque a prova dos autos leva 
ã conclusão de que os candidatos impugnados antes 
filiados ao MDB, filiaram-se à ARENA em data 
^posterior à Lei n? 5.697-71, pelo que incidem eles 
na proibição' do atr. 67, § 3', da Lei n1? 5.662, de 

1971. Tudo, de conformidade com as notas taqui
gráficas que integrarão o presente aresto. 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 1972. — Lahyre 
Santos, Presidente. — Lincoln Rocha, Relator. — 
Antônio Amaro Filho, PRE. 

O Desembargador-Presidente — Recurso 145-72, 
Santos Dumont; recorrente: Ministério Público. Re
corridos: Antônio Abud e outros. Assunto: impug
nação de candidatos. Relator o Exmo. Sr. Doutor 
Lincoln Rocha, a quem previno estar inscrito para 
falar, pelo recorrido, o Dr. Gilberto Dolabela. 

O Dr. Lincoln Rocha — Sr. Presidente, Senho
res Juizes, Sr. Procurador. 

O parecer de fls. 334-335, da douta Procuradoria 
Regional Eleitoral, trata cem fidelidade da espécie 
e é o seguinte: (lê) 

"O Dr. Promotor de Justiça da Comarca 
de Santos Dumont ofereceu duas impugnações: 
a Antônio Abud, candidato a Prefeito 

Por oportuno, juntamos a este cópia do pa
recer retro referido". 

Este é o parecer. 
Quanto à sua parte expositiva, eu a adoto como 

relatório. 
O Desembargador-Presidente — Com a palavra, 

pelo tempo regimental, o Dr. Gilberto Dolabela, que 
talará pelo recorrido. 

O Dr. Gilberto Dolabela — (faz defesa oral). 
O Desembargador-Presidente — Dr. Lincoln Ro

cha, V. Ex» pode proferir o seu voto. 
O Dr. Lincoln Rocha — Senhor Presidente. 
Conheço do recurso, interposto tempestivamente 

por parte legítima. 
Trata-se de mais um caso de inelegibilidade de 

candidato, fundada na falta de filiação partidária 
após o desligamento de outro partido (Art. 67, § 3?, 
da Lei n? 5.682-71) . 

O M M . Juiz a quo laborou em equívoco ao en
tender o órgão do Ministério Público parte ilegítima 
para fazer a impugnação prevista nò dispositivo em 
r&ierência. Uma das atribuições precípuas do M i 
nistério Público é a fiscalização das leis e suas apli
cações, sendo expressa no art. 5? da Lei Comple
mentar n ' 5 a, faculdade, ou mesmo o dever de im
pugnar qualquer pedido de registro de candidato. 

A impugnação do Ministério Público tem base 
no art. 67, § 3?, da Lei n? 5.682-71 e na circuns
tância de se haverem filiado à ARENA os candidatos 
que antes pertenciam ao MDB (fls. 4 e 43). Alega 
o recorrente que a nova filiação não contava ainda 
dois anos, o que está comprovado com as ceridões 
do Cartório Eleitoral de fls. 4, 7 e depoimentos de 
fls. 28 e 54. 

Sustenta a recorrida (ARENA) que o dispositivo 
em referência "teve a sua aplicação suspensa, pelo 
prazo de trinta (30) dias, apos a publicação da.Lei 
n9 5.697, de 27 de agosto de 1971, que, ainda, can
celou punições, acaso existentes, por transferência 
de partidos" (fls. 17). 

O M M . Juiz a quo inadmitiu a impugnação do 
Ministério Público "e de ofício, não .podendo tomar 
conhecimento do impedimento dos candidatos im
pugnados,. . . " adiantando que se manifestou de acordo 
com a prova trazida pelo Ministério Público. No 
mérito, determinou o registro dos candidatos impug
nados. 

A matéria já foi decidida recentemente pelo 
Tribunal, ao julgar caso semelhante, de Ibiraci. 

Duas questões estão a desafiar solução pelo Egré
gio Tribunal: a ineonstitucionalidade do art. 67, § 39, 
da Lei n 5.682-71 e, se vencida tal matéria, acolhida 
pela decisão a quo, o exame das filiações anteriores à 
vigência da Lei n? 5.697, de 27-8-71 (Art. 24). 

O dispositivo do § 3' do art. 67 está implícito 
no princípio básico da disciplina partidária consa
grada no art. 152 da Constituição vigeente, matéria 
ali tascrtta como pofcto fuadamerital para o. funefo-
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namento dos partidos políticos. Razões superiores 
impuseram essa diretriz constitucional num mo
mento de reformulação da vida política brasileira. 
Assim, data venia, laborou em equívoco o M M . Juiz 
a quo ao declarar inconstitucional o art. 67, § 3', 
da Lei em referência, que contém perfeita aplicação 
da regulamentação partidária, erigida como princípio 
fundamental à organização e ao funcionamento dos 
partidos políticos brasileiros (art. 152, n? V, da Cons
tituição Federal vigente). 

Dada a rigidez do calendário eleitoral, conheço, 
desde logo, da impugnação (Resolução n? 9.227, de 
23 de junho de 1972, do Colendo Tribunal Superior 
Eleitoral), e acolho-a, pois não resta dúvida que os 
recorridos se filiaram à, ARENA após a vigência da 
Lei n9 5.697, de 28 de agosto de 1972 (art. 124), 
conforme documentos de fls. 4, fls. 7 e depoimentos 
de fls. 28 a 54. 

A matéria trazida a plenário pelo nobre patrono 
dos recorridos não procede, data venia. Também não 
se aplica ao caso vertente o art. 149 da Resolução 
n» 9.252, do Colendo Tribunal Superior Eleitoral. 

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, 
para cassar a decisão recorrida, que registrou o 
Sr. Antônio Abud ao cargo de Prefeito e o Sr. Mário 
Gonçalves Alvlm a Vereador, ambos pela ARENA. 

Desejaria, ainda, acrescentar o seguinte: o ar
tigo 149 da Resolução n° 9.252 não revogou o art. 67 
da Lei n? 5.692. 

Primeiro, porque resolução não pode revogar ar
tigo de lei. 

Segundo, porque aí se fala em filiação partidária 
e não em desligamento de um partido para outro, 
conforme o § 3?, do art. 67, da Lei n? 5.682, de 
21-7-71, verbis: 

"'§ 3' Desligado de um partido e filiado a 
outro, o eleitor só poderá candidatar-se a cargo 
eletivo após o decurso do prazo de dois (2) 
anos da data da nova filiação". 

Assim, entendo que os recorridos não fizeram a 
prova do interstício estabelecido e preceituado na
quele édito supracitado. 

Por tais motivos, dou provimento ao recurso para 
cassar os registros dos recorridos. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Dou pela legitimi
dade do Ministério Público e nego acolhida à ar
güição de ineonstitucionalidade do art. 67, § 3?, da 
Lei n? 5.682, nos termos do voto que proferi como 
relator no Recurso n9 7-72, de Ibiraci. 

Quanto ao mérito, de acordo com o Relator. 
O Professor Dilvanir Costa — De acordo com o 

Relator. 
O Dr. Vaz de Melo — De acordo. 
O Professor Fernandes Filho — Eu indagaria do 

Eminente Relator qual a data da filiação. 
O Desembargador Hélio Costa — Peço venia para 

dizer o seguinte: os livros de filiação partidária não 
declaram data da filiação. São simples assinaturas. 
As filiações ocorrem entre um e outro termo de en
cerramento. Não há data. 

O ponto fundamental do processo, portanto, pa
rece-me, é a data em que se fez a filiação, e eu 
fico com o ponto de vista defendido pelo eminente 
Relator. 

A certidão do cartório faz referência, evidente
mente, ao livro de filiação, que não tem data. As 
provas do processo, constantes dos autos, são no 
sentido de que a filiação ocorreu depois de setembro. 

O Dr. Lincoln Rocha — Na certidão foi declarado 
que a filiação se fez de 23 de agosto a 4 de setembro. 

O Professor Fernandes Filho — Não temos con
dição de impedir esse cidadão de se candidatar sem 
saber se se filiou antes do prazo da lei. 

O Dr. Lincoln Rocha — A dúvida de V . Ex* não 
tem razão de ser. A prova dos autos é esta. 

O Professor Fernandes Filho — Mas o cartório 
não precisou a data da filiação... Ou melhor, esta
mos indeferindo a desfiliação do MDB pela filiação 
dá"ÀRENÁ".""• -

O Dr. Lincoln Rocha — O impugnante fez essa 
prova. 

O Professor Fernandes Filho — Mas por teste
munha que não esteve presente à filiação. 

O Dr. Lincoln Rocha — Em edição do jornal 
local, de 9 de outubro, o impugnado dava satisfação 
aos seus amigos das razões por que se desfiliara do 
seu Partido. 

O Diretor do jornal declara, nos autos, que a 
carta que recebera do impugnado — publicada nessa 
edição —, foi recebida na mesma semana, e que 
geralmente tais assuntos, por serem de interesse pú
blico, são logo publicados. 

O Professor Fernandes Filho — Senhor Presi
dente, embora a decisão já tenha sido tomada, estou 
em dúvida, preciso esclarecer-me... 

O Dr. Lincoln Rocha — Vou ler para V. Ex» o 
depoimento do Diretor do Jornal. Diz o seguinte: (lê) 

"José César Carvalho Rodrigues 
. . . constante de fls. 4 . . ." 

O Professor Fernandes Filho — Senhor Presi
dente, fico vencido, por que o Ministério Público não 
fez a prova da data em que ocorreu a desfiliação. 

O Sesembargador Hélio Costa — Professor Fer
nandes Filho, eu já me manifesto em termos inver
sos: o candidato é que não provou uma data hábil 
para se candidatar, da filiação partidária. Ele é que 
devia fazer a prova. 

Se o ônus probandi fosse do Ministério Público, 
do impugnante, estaria de acordo com V . Ex», mas 
•não é. O ônus de provar uma data hábil de filiação 
partidária para se candidatar é do Partido. O M i 
nistério Público podia impugnar... 

O Professor Fernandes Filho — O Partido com- v 
pareceu a Juízo, e o Ministério Público fez a im- \ 
pugnação. Vamos deixar o ônus da prova para o 
candidato? 

O Desembargador Hélio Costa — O candidato, 
tendo se desfiliado do Movimento Democrático Bra
sileiro, não provou a existência do interstício para se 
filiar a outro Partido. 

O Professor Fernandes Filho — Eu fico vencido, 
porque não se fez prova de que o candidato tivesse 
deixado o Partido após o advento da Lei n9 5.697, 
de 27-8-71, hipótese em que teria aplicação o art. 67, 
§ 3?, da Lei n? 5.682, de 21-7-71, e não a ressalva 
constante da nova redação dada ao seu art. 124. 

A garantia de elegibilidade do cidadão não pode 
ser elidida por presunções: a certidão do Cartório 
Eleitoral não indica a data da filiação do candidato 
à ARENA, a partir de quando se inferiria a desfi
liação do MDB. 

As testemunhas, arroladas pelo Ministério Pú
blico, não presenciaram a desfiliação, não havendo 
como inferi-la por presunções. 

O Desembargador-Presidente — Decisão — Co
nhecendo do recurso e, desde logo, considerado o 
rigor do calendário eleitoral, da impugnação, a esta 
acolheram, rejeitada a argüição de ineonstitucionali
dade; e proveram o recurso para cassar os registros 
dos recorridos, — vencido o Sr. Juiz Professor Fer
nandes Filho. 

COMPARECTMENTO 
Presidência do Exmo. Sr. Desembargador Lahyre 

Santos. Presentes os Exmos. Srs. Desembargadores 
Hélio Costa, Drs. Vaz de Melo, Lincoln Rocha, G i l 
berto Lomônaco, Dilvanir Costa, José Fernandes Filho 
e Antônio Amaro Filho, PRE. 

O TSE não conheceu do recurso. 
Acórdão n? 5.170, publicado no B . E . n? 256. 

ACÓRDÃO N.° 457-72 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Re

curso n ' 157-72, da Zona Eleitoral de Rio Pomba, 
Município de Mercês, em que é recorrente Walter 
da Silva Mota, e recorridos Délio Falco Martoni, 
Martinho Estevam de Oliveira e José Augusto de 
P a u l a ' . ' • • •• 
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Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais conhecer do recurso e lhe negar 
provimento. Juiz Dr. Gilberto Lomônaco dava pro
vimento apenas em relação a Déüo Falco Martoni, 
ao qual considera inelegível .por não se haver desin-
compatibilizado, desde que posteriormente praticou 
atos de exercício das funções. O Desembargador 
Hélio Costa confirmando a decisão recorrida quanto 
ao mais, deu como prejudicada a impugnação para 
José Augusto de Paula. 

Assim decidem porque: 
1») Quanto ao candidato Délio Falco Martoni, 

se afastou da Exatoria Fiscal no prazo hábil. Os 
atos que este teria praticado depois desse termo 
não foram próprios de arrecadação ou fiscalização 
e, além disso, foram cancelados pela autoridade com
petente, por praticados depois do afastamento; 

2') A denúncia por crime culposo, a que responde 
o candidato Martinho Estevam Oliveira, não gera 
inelegibilidade; 

3?) Quanto a José Augusto de Paula, candidato 
a Vice-Prefeito pelas duas sublegendas, fez ele, re
gularmente, sua opção pela sublegenda MDB-1, nada 
havendo a prover quanto a sublegenda MDB-2, tudo 
de conformidade cem as notas taquigráficas que inte
grarão o presente aresto. 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 1972. — Lahyre 
Santos, Presidente. — Lincoln Rocha, Relator. — 
Antônio Amaro Filho, P . R . E . 

O Desemargador-Presidente — Recurso n? 157-72 
— Rio Pomba (Município de Mercês) — Recorrente: 
Walter da Silva Mota — ARENA — Recorridos: Délio 
Falco Martoni, Martinho Estevam de Oliveira e José 
Augusto de Paula — MDB-1 e MDB-2. Relator: o 
Dr. Lincoln Rocha. 

Está inscrito para falar pelos recorrentes o Doutor 
Oscar Lobo Pereira. 

O Dr. Lincoln Rocha — Eminente Presidente, 
, eminentes Juizes, Dr. Procurador Regional Eleitoral. 

Adoto como relatório o contido na parte expo-
sitiva do parecer da douta Procuradoria Regional 
Eleitoral, às fls. 57-58, nos seguintes termos: 

"Evilázio Guerra e Walter Silva, candi
datos a Vereador pela ARENA, ofereceram a 
impugnação de fls. 3 contra candidatos 

manifestado por parte legítima, 
deve ser conhecido". 

Quanto ao mérito, assim opina o referido pa
recer: (lê) 

"De meritis, opino pelo improvimento: 

o) Quanto ao candidato Délio Falco Mar
toni, porque, pelo que consta dos documentos 
de fls. 15, 16, 28 e 46, 

.. „ com a lei escrita, penso nada 
haver a reparar na r. decisão". 

É o relatório, Sr. Presidente. 
O Desembargador-Presidente — Dou a palavra, 

pelo tempo regimental, ao Dr. Oscar Lobo Pereira. 
O Dr. Oscar Lobo Pereira — (Faz defesa oral). 
O Desembargador-Presidente — Com a palavra 

o eminente Relator. 
O Dr. Lincoln Rocha — Acolho integralmente o 

entendimento da douta Procuradoria Regional Elei
toral, não deixando de incorporar a este pronun
ciamento as razões constantes da decisão do ilustre 
Juiz Vergílio Figueiredo Salazar, de fls. 30 a 36, 
que rebatem com sólidos argumentos jurídicos a im
pugnação de fls. 3 a 5. 

Lerei para V . Ex»s a decisão recorrida: (lê 
fls. 32) ... 

"Tratam-se de diferentes motivos de im
pugnação. Examino em primeiro lugar aquela 
relativa 

MDB-2, e, improcedentes as 
demais impugnações". 

Esta a decisão do M M . Juiz a quo, cujos fun
damentos adotei; e a eles ainda aduzo que a Reso
lução n9 9.224 admite a substituição do candidato, 
no caso o vice-prefeito que o Juiz não registrou. 

Entendo que não foi afrontado qualquer dispo
sitivo legal, e assim acompanho as razões da douta 
Procuradoria Regional Eleitoral. 

Nego provimento ao recurso. 
O Dr. Gilberto Lomônaco — Peço um esclareci

mento ao ilustre Relator: foram pedidos de registro 
de três ou de duas sublegendas? 

O Desembargador Hélio Costa — Estão sendo im
pugnadas duas sublegendas do Movimento Demo
crático Brasileiro. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Qual o ato que dá 
notícia da desincompatibilização? 

O Dr. Lincoln Rocha — Um termo lavrado na 
Coletoria, datado de 15 de agosto do ano em curso. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — E está provado que 
ele praticou esses atos posteriormente à desincom
patibilização? 

O Dr. Lincoln Rocha — Sim. Está provado. 
O Dr. Gilberto Lomônaco — Senhor Presidente, 

com os esclarecimentos do eminente Relator, peço 
vênia para divergir, pelo seguinte: 

— se o Vice-Prefeito foi registrado nas duas 
chapas, ante a impossibilidade da dúplice concor
rência, cabia a ele, antes de mais nada, fazer a 
opção por uma das chapas. Não o fazendo e se con
formando com a decisão do M M . Juiz, esta pane 
iicou superada. 

Quanto ao candidato a Prefeito, pelo MDB-1, 
Eélio Falco Martoni: 

— a lei manda que a desincompatibilização se 
faça em determinado período — não nesse sentido 
de afastamento definitivo permanente, como pre
tendeu o Advogado da tribuna —, porque se a lei 
quisesse dar a essa expressão "definitivo" o sen
tido de exoneração, simplesmente falaria em "exo
neração". Afastamento definitivo é o afastamento 
permanente durante o período exigido; 

— mas provado está que o candidato praticou 
alguns atos posteriormente ao pretendido afasta
mento. Se esses atos foram juridicamente válidos ou 
administrativamente convalidados é outro problema. 
O fato é que o candidato praticou alguns atos fun
cionais, embora não na qualidade de lançador de 
impostos. E assim violou a lei de inelegibilidades. 
Não importa que os atos praticados não tenham 
sido de lançamento de impostos, mas atos adminis
trativos, de sua qualidade funcional. 

O Dr. Lincoln Rocha — Mas a lei só fala em 
atos de arrecadação, data venia. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — A Lei Complemen
tar n 9 5, art. V, inciso IV, alínea a, diz: 

"lArt. 1' São inelegíveis: 
TV — para Prefeito e Vice-Prefeito: 
o) no que lhes for aplicável, por identi

dade de situações, os inelegíveis para os cargos 
de Presidente e Vice-Presidente da República, 
Governador e Vice-Governador, observado o 
prazo de 3 (três) meses para a desincompati
bilização". 

E a lei, quando fala em desincompatibilização 
do Presidente e Vice-Presidente da República, Gover
nador e Vice-Governador, não cuida exclusivamente 
de parte fiscal, nem da parte tributária. A lei com
plementar . determina, se faça cumprir o dispositivo. 
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da Constituição. A lei complementar vela pela pro
bidade administrativa. Então, qualquer ato que o 
candidato tenha praticado depois da pretendida de
sincompatibilização torna inexistente essa desincom
patibilização. Um simples "6im" lançado num des
pacho, um simples recibo numa correspondência, 
qualquer ato próprio da sua função destrói a pre
tendida desincompatibilização. 

Assim sendo, com relação ao candidato Délio 
Palco Martoni, eu o dou por inelegível, por falta 
de desincompatibilização. 

Em conseqüência, a chapa n? 1 está toda derru
bada, eis que, juridicamente, não há Vice-Prefeito 
sem o Prefeito. 

O Dr. Lincoln Rocha — E o M M . Juiz deferiu 
o registro do candidato a Vice-Prefeito para a chapa 
n? 1 porque, havendo sido indicado para as duas 
chapas, optou o candidato pela de n? 1. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Então, por esta 
circunstância, estão derrubadas as duas chapas: 

— a primeira, porque o candidato a Prefeito não 
está desincompatibilizado, e o Vice-Prefeito o acom
panha na derrocada da chapa; 

— a segunda, não pode ser registrada, porque 
não tem Vice-Prefeito. 

O Desembargador-Presidente — Então, V . Ex» 
dá provimento parcialmente. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Sim, a essa fun
damentação. 

O Professor Dilvanir Costa — Quanto à primeira 
parte, data venia do Dr. Gilberto Lomônaco, fico 
com a sentença e com o voto do eminente Relator, 
tendo em vista que a lei, quando fala em afasta
mento, em desincompatibilização, trata de afasta
mento em caráter definitivo, não há dúvida. Mas 
trata-se do afastamento definitivo somente das fun
ções dos cargos de confiança, segundo a jurispru
dência. E o funcionário ficaria grandemente preju
dicado se tivesse que se exonerar. Os funcionários 
que não exercem cargos de confiança devem afas
tar-se em caráter temporário. 

Quanto ao candidato Délio Martoni, ele real
mente se afastou, como exige a jurisprudência. Até 
porque houve o ato de seu superior, que é o que 
interessa, afastando-o do cargo. Se ele por engano 
praticou alguns atos... 

O Dr. Gilberto Lomônaco — O fato às vezes 
prevalece sobre o direito. Mas, no caso, dizendo-se 
afastado, praticou atos na repartição. 

O Professor Dilvanir Costa — Vou completar o 
meu voto. Talvez consiga convencer V . Ex»... 

Na hipótese, o candidato praticou ato de some-
nos importância — uma assinatura para expedição 
de papéis, que não é inerente àquela função de arre
cadação de tributos, lançamento de impostos, etc., 
visada pela lei de inelegibilidades. Ademais, tal ato 
foi revogado pelo seu superior, e dado como inexis
tente. Seria, pois, muito rigoroso considerar-se o 
candidato como não afastado em razão, apenas, de 
tais circunstâncias. 

Assim, quanto a este aspecto, voto acompanhando 
o Relator. E pediria, ainda, um esclarecimento a 
S. Ex 9, sobre o pedido de registro: como está for
malizado relativamente ao candidato a Prefeito... 

O Desembargador Hélio Costa — Nós não esta
mos julgando pedido de registro. O que está em 
julgamento é a impugnação. E ela foi processada 
em separado e rejeitada pelo Juiz. Não temos que 
mandar ou não registrar. Temos apenas que consi
derar se a impugnação prevalece ou não. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Com a observação 
do Desembargador Hélio Costa, preciso fazer uma 
ponderação... Poi impugnado o registro de... 

O Dr. Lincoln Rocha — O registro de Délio 
Falco Martoni, por não ter se desincompatibilizado, 
de Martinho Estevão de Oliveira, candidato pro
cessado por crime culposo, e José Augusto de Paula, 
candidato a Vice-Pxeíeito em duas obapas. • 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Talvez tenha sido 
infeliz na minha conclusão... 

Eu mantenho a impugnação quanto a Délio Falco 
Martoni, pelo fato de não ter se afastado, não ter 
se desincompatibilizado do cargo, o que o torna 
inelegível; 

— quanto a Martinho Estevão de Oliveira, nem 
ao menos merece ser conhecida a impugnação, porque 
crime culposo não está, evidentemente, dentro das 
inelegibilidades previstas; e, 

— quanto a José Augusto de Paula, a impug
nação é pertinente. Ele foi indicado Vice-Prefeito 
para as duas chapas. Não é possível registrar-se 
Prefeito sem Vice-Prefeito. E, feita a opção, conva-
lidar-se-á uma dos chapas. Apenas pelo fato de 
estar lançado o candidato em duas chapas, é pro
cedente a impugnação. O resto é conseqüência... 

O Desembargador-Presidente — Então V. Ex» 
deu provimento, em parte. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Sim. 
O Professor Dilvanir Costa — Senhor Relator, 

não estou bem esclarecido quanto ao problema de 
haver um candidato a Vice-Prefeito e dois a Pre
feito. 

O Dr. Lincoln Rocha — São duas sublegendas: 
MDB-1 e MDB-2. Houve o registro de um candi
dato, apenas, a Vice-Prefeito, para as duas sublegen
das. O M M . Juiz só admitiu o candidato como inte
grante da sublegenda 1. 

O Professor Dilvanir Costa — Minha dúvida é 
quanto ao pedido de registro de candidatos do 
MDB-2, porque o art. 31 diz o seguinte: 

"Em nenhuma hipótese será admitido o re
gistro de candidato a Prefeito ou Vice-Prefeito, 
isoladamente". 

Ê o parágrafo único do art. 31 da Resolução'-
n? 9.224. 4 

Se houve esse pedido de registro em caráter 
isolado, haveria a dúvida: deferir-se ou não. 

O Dr. Lincoln Rocha — O candidato a Vice-
Prefeito optou pela legenda do Movimento Demo
crático Brasileiro-1. E o Juiz aceitou a opção. 

O Professor Dilvanir Costa — Acompanho in 
totum o voto do Eminente Relator. 

O Professor Fernandes Filho — Relativamente a 
Délio, entendo que o fundamento da impugnação, 
qual seja o de não ter-se desincompatibilizado, não 
prevalece. 

De acordo com o Relator. 
Relativamente a Martinho Estevam de Oliveira, 

o que está sendo processado por crime culposo, nego 
provimento, de acordo com o Relator. 

Quanto a José Augusto de Paula, candidato im
pugnado por figurar em duas chapas, o M M . Juiz 
julgou procedente, em parte, a impugnação, consi
derando o candidato inelegível apenas pela sublegenda 
MDB-2 e, portanto, elegivel quanto à sublegenda 
iMlDB-1. Evidentemente que acolhendo o recurso 
in totum quanto a este candidato, não o estaríamos 
declarando inelegível. 

Confirmo a decisão recorrida quanto a José Au
gusto de Paula, porque os motivos de inelegibiüdade 
estão expressamente previstos na lei e este, data 
venia, não é um dos motivos de inelegibilidade. 

O Desembargador Hélio Costa — Meu voto é o 
seguinte: 

— confirmo a decisão recorrida, quando rejeitou 
a impugnação à candidatura de Délio Falco Martoni, 
ao fundamento de que prevalece o ato da autori
dade que o afastou das funções. Se ele praticou, 
após, qualquer ato pertinente às atribuições de suas 
funções, tal procedimento foi irregular, sem dúvida, 
mas não prejudicou o ato que o afastou. 

Assim, mantenho a xlecisão do M M . Juiz, quando 
rejeitou a impugnação ao registro de Délio Falco 
Martoni. 
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Quanto a Martinho Estevam de Oliveira, também 
mantenho a decisão recorrida, de acordo com o 
Relator. 

Quanto a José Augusto de Paula, julgo preju
dicada a impugnação, pelo seguinte: quando optou 
ele por uma das chapas, evidentemente estava re
nunciando à outra. Logo, não há falar-se em pu-
plicidade de registro de chapas. 

O Dr. Vaz de Melo — Acompanho o Relator, 
in totum. 

O Desembargador-Presidente — Decisão — Co
nhecendo o recurso, negaram-lhe provimento. O 
Senhor Juiz Dr. Gilberto Lomônaco dava provimento 
apenas em relação a Délio Palco Martoni, ao qual 
considera inelegível, por não se haver desincompa
tibilizado, desde que posteriormente praticou atos de 
exercício das funções. O Sr. Desembargador Hélio 
Costa, confirmando a decisão quanto ao mais, deu 
como prejudicada a impugnação para José Augusto 
de Paula. 

COMPARE CIMENTO 
Presidência do Exmo. Sr. Desembargador Lahyre 

Santos. Presentes os Exmcs. Srs. Desembargador 
Hélio Costa; Doutores Vaz de Melo, Lincoln Rocha, 
Gilberto Lomônaco, Dilvanir Costa, Fernandes Filho 
e Antônio Amaro Filho, Procurador Regional Elei
toral. Secretariada a sessão pelo Dr. Fernando A. 
Ciminl de Faria e Souza. 

O TSE não conheceu do recurso. 
Acórdão n? 5.193, publicado no B . E . n? 256. 

ACÓRDÃO N.° 459-72 
.' Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Recurso n? 144-72, da Zona Eleitoral de Cambuquira, 
município da sede, em que são recorrentes José Dias 
da Silva e outro, e recorrida a ARENA. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Elei
toral de Minas Gerais, conhecer do recurso, vencido 
o Juiz Professor Dilvanir Costa, que não reconhecia 
aos recorrentes legitimidade para recorrer; no mérito, 
negar-lhe provimento, para manter a decisão que 
negou aos recorrentes qualidade para impugnar, tudo, 
de conformidade com as notas taquigráficas que 
integrarão o presente aresto. 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 1972. — Hélio 
Costa, Presidente em Exercício. — Fernandes Filho, 
Relator. — Antônio Amaro Filho, Procurador Re
gional Eleitoral. 

O Desembargador-Presidente — Recurso n° 
— Cambuquira (Município-Sede). Recorrentes: José 
Dias da Silva e outro. Recorrida: ARENA. Assunto: 
impugnação de candidatos. Relator: o Professor 
Fernandes Filho, a quem previno haver-se inscrito 
para falar, pelos Recorrentes, o Dr. Wander Santos 
Pinto. 

O Professor Fernandes Filho — Senhor Presi
dente, Senhores Juizes, Senhor Procurador Regional 
Eleitoral. 

Adoto, como relatório, o contido na parte expo-
sitiva do parecer da douta Procuradoria Regional 
Eleitoral (fls. 220), que está nestes termos: (lê) 

"O Diretório da ARENA de Cambuquira 
requereu ao M M . Juiz Eleitoral o registro de 
candidatos 

e o fazem em tempo hábeis 
(fls. 174 e fls. 182)". 

O ilustre Procurador Regional opina, preliminar
mente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, 
pelo improvimento. 

É o relatório, Sr. Presidente. 
O Desembargador-Presidente — Dou a palavra, 

pelo prazo regimental, ao Dr. Wander Santos Pinto. 
O Dr. Wander Santos Pinto — (Fala pelos recor

rentes) . 
O Desembargador-Presidente — Queira prosse

guir o ilustre Relator. 

O Professor Fernandes Filho — Sr. Presidente, 
eminentes Juizes. 

Como acabaram de ouvir pela palavra do pa
trono dos recorrentes, pretenderam eles ser candi
datos à Câmara Municipal de Cambuquira. 

Apresentaram lista, fizeram o que lhes cabia, 
mas o Partido, por razões que não vem a pelo 
examinar, não os indicou como candidatos. A des
peito disso, impugnaram, como acabei de declarar 
no relatório, as candidaturas de Vereador que foram 
apresentadas. 

Pelo fato de terem sido — segundo diz o ilustre 
orador — lesados no seu direito de serem candidatos, 
que S. s? considera líquido e certo, poderiam fazer 
uso do remédio judicial cabível. Mas é evidente que, 
nesta Instância, não podem pretender corrigir tal 
situação. O que devemos examinar é se os recor
rentes, pelo fato de não serem candidatos, não fala
rem em nome de partido político e não representarem 
o Ministério Público podem impugnar. 

Face a esse fundamento, o M M . Juiz a quo con
siderou-os carecedores de legitimidade para im
pugnar. 

O recurso é tempestivo e dele conheço, porque 
manifestado por aqueles que pretenderam impugnar 
candidaturas na instância a quo, de acordo com a 
jurisprudência firmada neste Tribunal. 

Tomando conhecimento do recurso, nego-lhe pro
vimento. Não reconheço aos recorrentes capacidade 
para impugnar, porque não estão entre aqueles aos 
quais a lei defere esta faculdade. 

O Dr. Vaz de Melo — Acompanho o voto do 
eminente Relator. Entendo que os recorrentes não 
tem legitimidade para recorrer. 

O Dr. Lincoln Rocha — Acompanho inteiramente 
o voto do Relator. O meu ver, não tem os recorrentes 
legitimidade para impugnar. 

O Professor Dilvanir Costa — Coerente com os 
votos anteriores, entendo o seguinte: que, segundo 
a jurisprudência existente, que não tem qualidade 
para impugnar, muito menos a terá para recorrer. 
Se não tem ingresso na instância inferior, com muito 
maior razão não terá ingresso na instância superior. 

Noto, mais, que o M M . Juiz a quo não tomou 
conhecimento e nem decidiu no mérito. Portanto, 
eu simplesmente não conheço do recurso. 

O Desembargador-Presidente — O mérito do re
curso é saber se o recorrente tem ou não qualidade 
para impugnar. 

O Professor Dilvanir Costa — Nego provimento 
ao recurso. 

O Desembargador-Presidente — Decisão: conhe
ceram do recurso, vencido o Juiz Professor Dilvanir 
Costa que não reconhecia aos recorrentes legitimi
dade para recorrer. No mérito, negaram provimento, 
mantendo a decisão que negou aos recorrentes qua
lidade para impugnar. 

COMPARECIMENTO 
Presidência do Exmo. Sr. Desembargador Hélio 

Costa. Presentes os Exmos. Srs. Drs. Vaz de Melo, 
Lincoln Rocha, Dilvanir Costa, Fernandes Filho e 
Antônio Amaro Filho, PRE. 

O TSE não conheceu do recurso. 
Acórdão n? 5.148, publicado no B . E . n? 255. 

ACÓRDÃO N.° 462-72 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Recurso n9 131-72, da Zona Eleitoral de Muriaé (Mu
nicípio de Patrocínio de Muriaé), em que é recor
rente o Diretório Municipal do Movimento Demo
crático Brasileiro. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Elei
toral de Minas Gerais, unanimemente, conhecer do 
recurso e lhe negar provimento. 

Assim tiecidtím'i porque: 
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Embora ilegítima a parte impugnante, lícito é 
ao Juiz recebê-la como representação, mesmo porque 
a matéria podia ser examinada de ofício. 

Composto o quorum convencional à custa de 
convocação do 3? suplente, sem justificar essa con
vocação, com desrespeito da lista de suplentes, é de 
se negar efeitos à convenção, denegando-se o re
gistro dos candidatos. 

Ademais, um dos candidatos, não provado o do
micílio eleitoral, é de se conhecer de ofício a inele
gibilidade, tudo de conformidade com as notas ta
quigráficas que integrarão o presente aresto. 

Belo Horizonte, II de outubro de 1972. — Lahyre 
Santos, Presidente. — Gilberto Lomônaco, Relator. 
— Antônio Amaro Filho, PRE. 

O Desembargador-Presidente — Recurso n? 131-72 
— Muriaé — Município de Patrocínio de Muriaé) 
— Recorrente: Diretório Municipal do Movimento 
Democrático Brasileiro — Assunto: indeferimento de 
registro de candidatos — Relator: O Dr. Gilberto 
Lomônaco. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Eminente ' Presi
dente, eminentes Juizes, Dr. Procurador Regional 
Eleitoral. 

O Presidente do Diretório local do Movimento 
Democrático Brasileiro requer o registro de candi
datos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, jun
tando documentos. 

Publicados editais, três eleitores locais, encabe
çados por Nascipe Daher, impugnam o registro, afir
mando ter sido irregular a Convenção Partidária, 
porque violada a lei do quorum: votaram apenas 
quatro dos nove membros do Diretório, sendo estra
nhos cs demais votantes (três), como consta da ata. 
E juntam documentos. 

O Movimento Democrático Brasileiro produz sua 
defesa, afirmando: 

— quanto ao quorum, que o Diretório se compõe 
de nove membros e mais o Delegado à Convenção, 
sendo, pois, dez os votantes; 

— que votaram, na Convenção, seis dos legiti
mados: 4 membros do Diretório, o Delegado do Par
tido e um suplente; 

— que o suplente foi convocado (Rosa Antônia 
da Silva) exatamente em razão da ausência dos 
demais membros do Diretório; 

— que, assim, afirma-se. o quorum. Junta do
cumentos. 

Logo após, é pedida a retificação de um dos nomes 
arrolados; sem outras conseqüências, na espécie. 

Nascipe Daher volta acs autos: reitera a falta 
de quorum, alegando que apenas quatro convencio
nais tinham direito a voto, na qualidade de membros 
do Diretório, e lembra que Rosa Antônia da Silva, 
terceira suplente, irregularmente convocada, o foi 
em prejuízo de dois outros. 

A respeitável sentença inacolhe como impug
nação a peça subscrita por Nascipe Daher, à falta 
de legitimatio; mas aceita seu pronunciamento como 
"providência legítima, em benefício do processo elei
toral". 

No mérito, aceitando que a Convenção seria 
composta de dez membros, conclui que o quorum para 
deliberação seria de seis votos; que Rosa Maria da 
Silva votou (ata) ilegitimamente (alheia ao Dire
tório), tanto quanto ilegítimo o voto de Rosa An
tônia da Silva, suplente, de convocação de todo irre
gular; restaram, então, cinco votos válidos, insufi
cientes para a composição do quorum. Conclui ne
gando o registro. 

O recurso sustenta a legitimidade da convocação 
da suplente, dando o ato como similar à legítima 
defesa, pois não fora a convocação o partido não 
teria candidatos. Para tanto, invoca o disposto no 
art. 219 do Código Eleitoral. 

O parecer exarado pela douta Procuradoria Re
gional Eleitoral é pelo improviment:o (lê — fls. 49) 

"Ficaria coerente com os termos daquele 
parecer se, no caso, vislumbrasse as razões 
de fato — • 

à realização do conclaye 

É o relatório, Senhor Presidente. 
Meu voto é o seguinte: preliminarmente, conheço 

do recurso. 
E tenho como legítima a decisão do M M . Juiz, 

quanto "à impugnação". Ainda que tal peça não 
viesse aos autos, competia ao Juiz examinar de ofício, 
o que ali foi articulado. Em razão disso é que a 
cópia da ata deve vir com o pedido de registro. 

Mérito: fiel ao melhor Direito a peça decisória, 
recorrida. 

Teve este Tribunal, recentemente, ocasião de 
examinar espécie idêntica — convocação de suplente, 
à última hora, sem provada a ocorrência das hipó
teses legais, exclusivamente para fazer quorum. 

Aqui, dois aspectos novos se destacam: a suplente 
foi convocada com inobservância da ordem crono
lógica; outro, a candidata a Vice-Prefeito é eleitora 
a "contar de outubro de 1971, inscrita com pouco 
mais de dezoito anos"; falta-lhe o domicílio elei
toral, como exigido na Constituição e na Lei Com
plementar n? 5, como decidiu esta Casa, recente
mente. 

Nego provimento, adotando as lúcidas razões da 
sentença de fls., inclusive. 

O Desembargador-Presidente — Professor Dil
vanir Costa... 

O Professor Dilvanir Costa — Eminente Relator, 
o impugnante não tinha qualidade para impugnar, 
e depois de proferida a sentença o recorrente é o 
MDB? 

O Dr. Gilberto Lomônaco — O MDB foi o recor
rente. 

O Professor Dilvanir Costa — São dois os pro
blemas: um diz respeito à falta de quorum, o outro 
se refere à filiação... v 

O Dr. .Gilberto Lomônaco — A fundamentação 
da impugnação foi a falta de quorum na convenção. 
Esse quorum, está provado que inexistiu. 

Examinando os autos, verifiquei que ela é elei
tora, apenas, a partir de 27-10-71 e que, portanto, 
só tem um ano de domicílio eleitoral. Ora, como a 
Constituição Federal exige um domicílio eleitoral 
por determinado tempo — no mínimo um ano — 
e a Lei Complementar completa o texto constitu
cional, ainda que não fosse válida a impugnação, 
pela falta de quorum, de ofício deveria ter sido im
pugnada a candidatura, por falta de condições de 
elegibilidade. 

O Professor Dilvanir Costa — Também nego pro
vimento. 

O Professor Fernandes Filho — Eu colocaria à 
reflexão ao ilustre Relator o seguinte problema: os 
impugnantes não tinham legitimidade para impug
nar. O Juiz não acolheu a impugnação mas, ae 
ofício, entendeu que a decisão da convenção se fizera 
sem o quorum especificado em lei, decidindo indeferir 
o pedido de registro dos candidatos ao cargo de 
Prefeito e de Vice-Prefeito do Município de Patro
cínio do Muriaé, formulado pelo Presidente do Mo
vimento Democrático Brasileiro local. Então, eu in
dago: será que S. Ex» poderia agir assim? 

O Professor Dilvanir Costa — A meu ver, a irre
gularidade induz à inelegibilidade. Se a Convenção 
não tinha quorum legal, e por isso não podia es
colher, a candidatura está- com um vicio de origem, 
um vício formal, que considero até mais grave do 
que esses vícios de substância, que existem em de
corrência da lei de inelegibilidade. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — A Lei manda que 
aos pedidos de registro se junte cópia da ata da 
Convenção. Essa juntada tem o sentido exata
mente de proporcionar ao Juiz a verificação da exis
tência ou não de lisura no processo de indicação 
de candidatos. E, no caso, ainda acontece um detalhe 
surpreendente e irregular: à Convenção compare
ceram Rosa Antônia da Silva, como Suplente convo
cada, e Rosa Maria da Silva, pessoa inteiramente 
estranha.ao Diretório. Para que o Juiz possa sanear 
inelegibilidades dessa ordem é que a. Lei manda 
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que se junte ao pedido de registro cópia da ata da 
Convenção. 

O Dr. Lincoln Rocha — Mas a juntada é para 
efeito formal. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Mas quorum é parte 
formal? 

Ainda que não admitíssemos a impugnação, por 
esse fundamento, fiz questão de completar: Rosa 
Antônia é eleitora desde outubro de 1971; faltando-
lhe, portanto, uma condição constitucional de elegi-
bilidade. E à frente da Constituição eu não hesito. 

O Senhor Procurador Regional Eleitoral — No 
caso de Ubá, em que houve impugnação feita por 
parte ilegítima, este E . Tribunal conheceu, de ofício, 
do recurso. Assim decidiu ao fundamento de que a 
nulidade constitui absoluta questão de ordem públi
ca, e por isso importava em conhecimento. A parte 
impugnante era ilegítima, assim como legítima fora 
a convocação do suplente. No presente caso não 
se obedeceu a ordem de convocação mas, não obstan
te, repito, este Tribunal conheceu, de ofício. 

O Professor Fernandes Filho — Na verdade, não 
me lembro dos pormenores do caso de Ubá. Tendo 
em vista, no entanto, as informações prestadas pelo 
eminente Procurador Regional Eleitoral, de que na
quela ocasião conhecemos de ofício, acompanho, 
então, o ilustre Relator. Faço questão, porém, de 
ressaltar que assim decido em razão do precedente 
lembrado aqui por S. Ex». 

O Dr. Vaz de Melo — Em face do precedente 
de Ubá, conheço e nego provimento. 

O Dr. Lincoln Rocha — Acompanho o Relator. 
Nego provimento. 
i O Desembargador-Presidente — Decisão: conhe
cendo do recurso, negaram-lhe provimento. 

CGMPARECIMENTO 
Presidência do Exmo. Sr. Desembargador Lahyre 

Santos. 
Presentes os Exmos. Srs. Drs. Vaz de Melo, Lin

coln Rocha, Gilberto Lomôriaco, Dilvanir Costa, Fer
nandes Filho e Antônio Amaro Filho, PRE. 

• Esteve ausente, por motivo justificado, o Exce
lentíssimo Sr. Desembargador Hélio Costa. 

O TSE deu provimento ao recurso. 
Acórdão n 9 5.245, publicado no B . E . n 9 256. 

ACÓRDÃO N.° 465-72 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Recurso n? 149-72, da Zona Eleitoral de Mesquita 
(.município da sede), em que é recorrente o Movi
mento uemocrátieo Brasileiro. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Elei
toral de Minas Gerais, unanimemente, dar provi
mento para, reformando a decisão recorrida, aeierír 
o registro ao candidato Domingos Duarte, que se 
presume filiado ao MDB, por ser membro do D i 
retório. 

Assim decidem, porque, não provada, por cer
tidão do Cartório, a filiação partidária, é de se de-
negar em principio, registro ao candidato. 

A simples alegação, desacompanhada ae qualquer 
prova, de "desaparecimento doloso" das fichas de 
iiliaçáo, antes encaminhadas, não convence. 

Porém, integrando o Diretório o impugnado, de
vidamente registrado, não há como se negar a filia
ção, mesmo porque o visto judicial e o arquiva
mento das fichas não sao atos constitutivos da 
liliação partidária, tudo de acordo com as notas ta
quigráficas de fls., que integrarão o presente aresto. 

Eelo Horizonte, 11 de outubro de 1972. — Lahyre 
Santos, Presidente. — Gilberto Lomônaco; Relator. 
— Aniõnio Amaro Filho, PRE. 

O Desembargador-Presidente — Recurso n? 149-72 
— Mesquita (Município-Sede) — Recorrente: MDB 
— Assunto: Indeferimento do registro de Domingos 

Duarte, candidato a Prefeito — Relator: Dr. Gi l 
berto Lomônaco. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Senhor Presidente, 
Senhores Juizes, Senhor Procurador: 

O Delegado da ARENA de Mesquita impugna 
o registro do candidato a Prefeito, pelo MDB, Senhor 
Domingos Duarte, por falta de filiação partidária. 
Impugna, também, o registro dos seguintes candi
datos a Vereadores, pelo mesmo Partido: Senhores 
Joaquim Eduardo de Oliveira, Ernesto Inácio de 
Barros, José Garcia Germano, Manoel de Oliveira 
Magalhães e José Venâncio Barbosa — por serem 
antigos filiados à ARENA, com filiação recente ao 
MDB. 

O cidadão Raimundo Euzébio Lage, na qualidade 
de Vice-Prefeito (seria candidato a Vice-Prefeito) 
pela ARENA-3, também impugna a candidatura de 
Domingos Duarte, aos mesmos fundamentos. 

O Presidente do MDB contesta, alegando que 
Domingos Duarte é filiado ao Partido, tendo sido 
entregues suas fichas diretamente ao M M . Juiz Elei
toral, "por não confiarem, Domingos e outros, no 
Escrivão Eleitoral"; 

— que ditas fichas de inscrição "foram desapa
recidas do Cartório, quando ainda em pleno exer
cício o Escrivão César de Carvalho Lage", ora can
didato à Prefeitura pela ARENA; 

— que o Cartório certificara o desaparecimento 
das fichas e, dias após, fornecera certidões nega
tivas de filiação a outros interessados; 

— que é prova da filiação de Domingos Duarte 
o fato de haver sido eleito membro do Diretório, 
conforme ata assinada pelo Juiz e pelo Escrivão. 

São ouvidas seis testemunhas, que nada ôe con
creto narram. 

Em suas alegações, o Presidente do MDB lembra 
que há, neste Tribunal, uma comunicação do número 
exato de filiados para a Convenção de janeiro de 71, 
tirado do livro de filiações partidárias e que o número 
de filiados, hoje, é igual à soma daquele número 
mais as filiações posteriores, por fichas; 

— que, no livro de filiações, foi lançado, logo 
abaixo do termo de encerramento, o nome de Do
mingos Duarte, seguido de um "não confere" e, logo 
abaixo, escreveram "dev"; 

— que as fichas de filiação, feitas em outubro 
e novembro de 1971, não foram devolvidas — foram 
devolvidas apenas algumas fichas incompletas, ainda 
em poder do Partido; 

— que a dúvida favorece o Recorrente e Do
mingos Duarte — "podendo votar, pode ser votado"; 

— que a vontade de Domingos Duarte de per
tencer ao Partido é evidente, pelo fa.to de pertencer 
ao Diretório Municipal do MDB; 

— que seu nome consta do livro de filiação par
tidária, sob o n 9 148, conforme cópia de certidão, 
muja assinatura no original o Escrivão nega ter 
lançado. 

Nos alegações finais da ARENA, sustenta-se que 
a certidão oferecida com a' impugnação é cabal e 
que o impugnado nada provou. Alega-se, ainda, que 
as fichas de inscrição de Domingos Duarte, não es
tando em Cartório, teriam sido devolvidas por irre
gulares e não foram posteriormente para ali reen-
caminhadas. E concluem pedindo o acolhimento da 
impugnação. 

A sentença bem aprecia a espécie. Declara o 
M M . Juiz haver recebido, pessoalmente, as fichas 
de Domingos Duarte, juntamente com outras, e que 
as encaminhou ao Cartório Eleitoral. Entende, porém, 
S. Ex» que o fato nada prova, no sentido da filiação 
pretendida. 

Prossegue a sentença: 
"Ata da Convenção Municipal (fls. 13) 

não constitui prova de filiação aceitável, .porque 
na mesma não foi exigida prova de filiação 
partidária aos convencionais, conforme pode se 
verificar facilmente, como também não prova 
a filiação o acórdão que deferiu o registro do 
Diretório (fls. 15)". 

Declara ainda o magistrado o seguinte: 
— a prCva testemunhai nada esclareceu. A cer-
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tidão de fls. 26 faz certo que foram devolvidas ao 
Partido, embora sem relação nominal, cinqüenta 
fichas havidas como incompletas. Pedido, posterior
mente, o seu retorno, o Partido nada providenciou, 
não dando, seçuer, satisfação de sua omissão. O do
cumento de fls. 32-35, que seria cópia carbonada 
de certidão do Cartório Eleitoral, é também impres
tável, porque não assinado, e prova apenas que a 
ficha de filiação de Domingos Duarte esteve no 
Cartório — eis que a "certidão" se reporta ao livro 
próprio, onde constam 121 filiações, estando as demais 
constando de fichas, entre as quais não está a de 
Domingos Duarte, embora tenha sido relacionada 
sob o n? 140. 

Destaca, ainda, a sentença que, ocorrendo pos
teriormente mais 37 filiações, além daquelas já exis
tentes no livro (121) ficam elas totalizadas em 158, 
exatamente o número comunicado a este Tribunal. 
Entre elas, porém, não consta o nome de Domingos 
Duarte. Confesso, aliás, que não encontrei, nos autos, 
explicação para o número de 37 filiações novas, 
mencionadas pelo M M . Juiz. Conclui o Magistrado 
que a ficha de filiação de Domingos Duarte esteve 
em Cartório, mas foi devolvida com outras; anotan
do que, se o interessado tivesse tido a cautela de 
reclamar o comprovante da filiação este debate não 
estaria instaurado... 

Finaliza a sentença decidindo pela não com
provação da filiação e pela procedência da impug
nação, quanto aos demais. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — (Continuando). 
Para falar bem: o que se discute é que Domingos 

Duarte provou ter encaminhado as fichas ao car
tório, entregando-as pessoalmente ao Juiz. O Ma
gistrado confirma que as entregou ao Escrivão e 
que este as aceitou. Por sua vez, o Escrivão con
firma que as recebeu do Juiz, mas não atentou 
para os nomes de cada uma, não podendo, assim, 
afirmar que a de Domingos Duarte estaria entre elas. 

Recorre o Diretório apenas com relação a Do
mingos Duarte. 

Sobem os autos, sem razões de recurso e contra-
razões. 

O parecer da douta Procuradoria Regional Elei
toral, em sua conclusão, no mérito, é o seguinte: 
(lê — fls. 50-51) 

"No mérito, pelo improvimento. 
Longas e minuciosas considerações fez o 

'MM. Juiz, na decisão de fls. 41 a 44 verso, 
para concluir que os dados oficiais • constantes 
do Cartório Eleitoral, por mais que tenham 
sido pesquisados, não registram a filiação de 
Domingos Duarte ao MDB. Assim, pela con
firmação da r. decisão, é o meu parecer". 

É o relatório. 
VOTO 

Preliminarmente, conheço. 
E permito-me anotar dois detalhes: duas são 

as impugnações, versando sobre a mesma pessoa e 
mesmos os fundamentos. Em uma delas, o interes
sado se qualifica como vice-prefeito, fazendo-se parte 
ilegítima; a sentença o qualifica, porém, como "can
didato a vice-prefeito". Tal aspecto, porém, se torna 
de indagação irrelevante, eis que a primeira im
pugnação, aos mesmos fundamentos, vem de quem 
tem legitimidade; aliás, o Raimundo Euzébio Lage 
ficou à margem dos autos. 

Segundo detalhe: manifestado o recurso, sem 
arrazoado, o cidadão César Carvalho Lage desiste 
do prazo para contra-razões; este cidadão, todavia, 
não é parte; ao contrário, é o imputado de crime 
eleitoral, ex-escrivão eleitoral, candidato a Pre
feito. . . 

Por último, assinale-se que o recurso é de um 
só dos impugnados, já definitiva a r. sentença quanto 
aos demais. 

Mériío — As fichas de filiação realmente foram 
encaminhadas, por intermédio do próprio Juiz, ao 
Cartório Eleitoral. De lá, que rumos tomaram? — 
este é o tema central do dissídio. Teriam sido de
volvidas? — tudo indica que sim, como assinala a 

r. sentença. Admitido o sim, indaga-se: devolvida 
ao Partido, e não ao próprio interessado, poderá ele 
sofrer as conseqüências de possível omissão parti
dária? (aliás, a devolução se faz ao partido). 

Tudo indica que sim, como assinala a r. sen
tença. Não há, na verdade, nestes autos, prova algu
ma da filiação partidária anotada em Cartório, re
gularmente; e nem prova alguma do desaparecimento 
das fichas. 

A r. sentença bem aprecia a prova produzida, 
concluindo pela devolução dela; aliás, no livro es
criturado "por demasia", está dito que a ficha de 
Domingos Duarte foi devolvida por não conferir 
(fls. 31), como assinala o próprio impugnado. 

Apreciando a prova, o M M . Juiz, em sua sen
tença, diz: (lê — fls. 42 a 43) 

"As alegações das partes desacompanha
das de prova, tumultuaram o processo e ne
nhuma luz trazem, porém o aTt. 44 da 

da filiação no tempo oportuno." 
— Terminada a leitura desta parte, volto ao 

meu voto: 
— Curioso é que, embora não confiando no 

Escrivão Eleitoral, não tivessem os interessados, em 
tempo hábil, buscado as fichas destinadas ao Partido 
e ao filiado; e que, não recebendo as fichas, não 
tivessem formulado reclamação competente. Este de
talhe, mais que todos os consideranda da sentença, 
data venia, nos parece definitivo. E conclusivo. 

Doutra parte, a defesa de fls. 11 labora em equí
voco deveras lamentável: não é verdade que o Car
tório lançara certidão de que os fichas desapare
ceram no Cartório Eleitoral. Apenas está dito, na 
referida certidão, "que não foi encontrada a ficha,", 
isto é, "que inexiste no Cartório qualquer ficha de 
filiação". \ 

Também este fato, a distorção da verdade, és 
impressionante; e, somado ao fato da referência a \ 
uma certidão, de existência posta em dúvida e não \ 
contestada, leva ele à conclusão de que o Partido 
e o interessado já tinham conhecimento da inexis
tência, no Cartório, de ficha de filiação. 

Vou dar o meu voto, tendo em vista uma obser
vação feita pelo Prof. Fernandes Filho: 

— a ata faz presumir que todos os convencio
nais, votantes e votados, sejam filiados ao Partido. 
Mas n.ão há, nessa ata cuja cópia está nos autos, 
referência a algum pedido de prova de filiação. 
Então, presume-se que todos sejam filiados, embora 
não haja prova alguma dessa filiação. E parece-
me, também, que, nos casos de pedido de registro 
de Diretório, não há prova afirmativa a esse res
peito. 

Assim, somadas essas duas circunstâncias ao fato 
de haver certidão negativa passada pelo Cartório, 
tenho como acertada e jurídica a decisão recorrida. 
Em conseqüência, nego provimento ao recurso, man
tendo a decisão que recusou o registro ao candidato 
Domingos Duarte. 

O Desembargador-Presidente — Professor Di l 
vanir Costa... 

O Professor Dilvanir Costa — Senhor Presidente, 
reconheço o candidato como filiado, porque nós o 
registramos aqui como membro do Diretório. 

Assim, dou provimento, para deferir o seu re
gistro, ao fundamento de que é filiado, em decor
rência da sua condição de membro do Diretório. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Devo esclarecer aos 
ilustres Colegas què, nestes autos, não há prova de 
filiação alguma. O que há é a informação do Pro
fessor Fernandes Filho, aqui ao meu lado, de haver 
o registro do candidato como membro do Diretório. 

O Professor Dilvanir Costa — A prova está neste 
Tribunal. 

O Professor Fernandes Filho — Eu me maniíesio 
da seguinte maneira: 

— a filiação partidária é feita em defesa do Par
tido, para que não se abrigue sob uma legenda par-
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tidária quem com ela não se mostra conforme oa 
afinado. 

Então, se o Partido nos manda uma ata de con
venção a que compareceu observador da Justiça Elei
toral, e na qual se declara que foi convidado para 
escrutinador o impugnado, Sr. Domingos Duarte, 
membro do Diretório, está provada a sua filiação. 

O ilustre Relator tem toda razão ao afirmar que, 
no processo que lhe foi distribuído, não consta a 
prova de filiação do candidato. 

Mas a Resolução do Colendo Tribunal Superior 
Eleitoral que rege a matéria, obediente ao Código 
Eleitoral, não exige, data venia, certidão do Cartório 
a respeito da filiação. 

O que ela exige é certidão da inscrição eleitoral, 
que é feita perante o Cartório. 

Então, o escrúpulo do M M . Juiz, ao recusar o 
registro da candidatura, se explica diante, acho eu, 
dessa confusão, de que somente se pudesse fazer a 
prova de filiação através de certidão da Justiça 
Eleitoral. E este é um meio adequado de se fazer 
tal prova. Pode ser feita a prova de filiação através 
do Cartório Eleitoral, mas não necessariamente. 

Por esta razão, Senhor Presidente, embora não 
constando, realmente, dos autos prova da filiação do 
candidato, apenas fazendo o Partido a declaração 
de que ele é filiado, dou provimento para considerar 
registrado o candidato, de acordo com o Professor 
Dilvanir Costa. 

O Dr. Vaz de Melo — Senhor Presidente, diante 
da informação de que o candidato Domingos Duarte 
é membro do Diretório de Mesquita, também dou pro
vimento, para mandar registrá-lo. 

Agora, consultaria V. Ex» sobre a possibilidade 
de se fazer uma diligência, aqui na Casa, para que 
ficasse constando dos autos uma certidão de que 
o candidato é membro do Diretório. 

/ O Dr. Gilberto Lomônaco — Consta das notas 
taquigráficas. Não vejo necessidade alguma da di
ligência . 

O Dr. Lincoln Rocha — Acompanho o voto do 
•'Professor Fernandes Filho, dada a prova de que o 
candidato é filiado e essa filiação se faz por inter
médio do Partido; embora esteja de acordo com o 
eminente Relator no sentido de que não consta dos 
autos o elemento da prova, ,que foi superveniente. 

O Dr. Gilberto Lomônaco — Senhor Presidente, 
desde que assumi esta cadeira, um problema me tem 
desafiado: 

^* 

— o visto do Juiz na ficha de filiação é cons
titutivo ou meramente declaratório? Se é constitutivo, 
o fato de estar o candidato integrando o Diretório 
não significa que seja filiado; significaria, talvez, 
que está originariamente no Diretório. Se é mera
mente declaratório, então, a situação de fato impõe-se 
sobre a de direito. 

Mas, neste processo, tive o cuidado de examinar 
e cheguei à conclusão de que a filiação é feita no 
partido, e não no juízo eleitoral. Vai a filiação ao 
cartório apenas para uma chamada prova pré-cons-
tituída de filiação. Então, o que importa é a filia
ção ao Partido, feita anteriormente. 

Se, no caso, esta é a filiação propriamente, se o 
candidato é membro do Diretório, havendo compare
cido à convenção, onde votou e foi votado, sem im
pugnação de quem quer que fosse, reconsidero meu 
voto e dou provimento ao recurso. 

O Desembargador-Presidente — Decisão: deram 
provimento para, reformando a decisão recorrida, 
deferir o registro ao candidato Domingos Duarte, que 
se presume filiado ao MDB, por ser membro do 
Diretório. 

COMPARECIMENTO 
Presidência do Exmo. Sr. Desembargador Lahyre 

Santos. Presentes os Exmos. Srs. Drs. Vaz de Melo, 
Lincoln Rccha, Gilberto Lomônaco, Dilvanir Costa, 
J . Fernandes Filho e Antônio Amaro Filho, PRE. 
Não participou deste julgamento o Exmo. Sr. De-
ucinoargador Hélio Costa. 

O TSE não conheceu do recurso. 
Acórdão n ? 5.152, publicado no B . E . n1? 255. 

P A R A 

ACÓRDÃO N.° 9.219 

(Processo n.° 2.303-72 — Classe IV — Belém) 

Tratando-se de argüição de improbidade, a 
Lei Complementar 5 não poâe ser interpre-
taâa em dissonância com o disposto no item IV, 
do art. 151, da Constituição Feáeral. 

Reconhecida a improbidade do candidato 
por decisão da Justiça Trabalhista, transitada 
em julgado, é de ser acolhida a impugnação 
de inelegibilidade argüiãa sob aquele funda
mento. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
recurso eleitoral em que é recorrente a Aliança Re
novadora Nacional, por seu Diretório Municipal de 
Belém e recorridos o Dr. Juiz Eleitoral da 1» Zona 
e o Movimento Democrático Brasileiro: 

Acordam os Juizes do Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral do Pará, por maioria de votos, adotado o 
relatório de fls. como parte integrante deste, em 
negar provimento ao recurso para confirmar a de
cisão recorrida, vencido o Juiz-Relator sorteado que 
dava provimento à súplica. 

O Diretório Municipal da ARENA, de Belém, re-
quereu ao Dr. Juiz Eleitoral da 1» Zona, o registro 
de Eloy Albuquerque de Oliveira Santos para o cargo 
de Vereador à Câmara Municipal desta Capital, nas 
eleições de 15 de novembro vindouro. 

Contra o pedido de registro o MDB apresentou 
a impugnação de fls. fundamentando-a na. letra h, 
do item I, do art. 1', da Lei Complementar n? 5, 
de 29 de abril de 1970, por considerar o registrando 
inelegível de vez que o mesmo foi considerado como 
tendo praticado ato de improbidade na administra
ção privada, em face dos termos claros e precisos 
do Acórdão n? 2.073, de 7-11-67, do Colendo Superior 
Tribunal do Trabalho (Doe. de fls. 4 a 7>. 

Processada a impugnação o Dr. Juiz a quo em 
decisão fundamentada, julgou provada a impugnação 
e, em conseqüência, indefttiu o pedido de registro 
do impugnado. 

iContra a decisão de 1? grau houve recurso que 
foi regularmente processado e, nesta Instância o 
Órgão do M . P . opinou pelo provimento da súplica. 

O caso de que cuidam os autos é de inelegibili
dade tanto Constitucional, como legal. 

Com efeito, dispõe a Constituição Federal em seu 
art. 151: 

"Lei Complementar estabelecerá os casos 
de inelegibilidade e os prazos dentro dos quais 
cessará esta, visando a preservar: 

XV — A moralidade para o exercício do 
mandato, levada em consideração a vida pre-
gressa do candidato." 

Por seu turno a Lei Complementar n? 5, de 
29-4-1970 estabelece: 

"Art. 1? São inelegíveis: 
I — Para qualquer cargo eletivo: 

h) os que, por ato de subversão ou de im
probidade na administração pública, direta ou 
indireta, ou na particular, tenham sido conde
nados a destituição de cargo, função ou em
prego, em virtude de sentença judicial, tran
sitada em julgado, ou mediante processo admi
nistrativo em que se lhes haja assegurado 
ampla defesa". 

O impugnante defendeu a tese que foi acolhida 
ha 1» Instância de que as decisões sobre improbi
dade proferidas pela Justiça do Trabalho, aderem 
ao empregado faKoio produzindo efeitos, também, 
na Justiça Eleitoral, sobretudo em face do disposto 
no item IV, do art. 151, da Emenda Constitucional 
n? 1, que reflete, inegavelmente, um dos princípios 
basilares da nova ordem jurídica. 
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Realmente, a decisão de primeira Instância, bem 
apreciou o caso que lhe foi apresentado, concluindo 
pela inelegibilidade do impugnado. 

Segundo consta da decisão enfocada pelo im
pugnante (fls. 4-7) a vida pregressa do impugnado 
efetivamente, não o recomenda para o exercício do 
mandato popular. Naquele aresto estão gravados 
com letras candentes atos praticados pelo candidato 
impugnado que estão longe de harmonizá-lo ao re
comendado pela Constituição Federal quando traça 
normas de conduta pessoal que devem ser levadas 
em conta na seletividade para o exercício de qualquer 
cargo eletivo. 

E nem se argumenta em o fato da decisão que 
reconheceu a improbidade do impugnado ter sido 
proferida no Juízo trabalhista, de vez que ali tam
bém se aferem normas de comportamento social que 
ensejam o reconhecimento de justa causa para a 
dispensa do faltoso. 

O que exige a lei é que haja decisão judicial 
transitada em julgado, reconhecendo a improbidade 
quer na esfera pública quer na seara particular. 

Nessa ordem de raciocínio que é a consentânea 
com a letra e espírito da lei, não poderia ser outra 
a decisão recorrida. 

É que os autos falam enfaticamente sobre atos 
de improbidade praticados pelo candidato quando era 
empregado do Rádio Clube do Pará S. A . e con
substanciados na arrecadação de fundos para a rea
lização de um show em favor dos hansenianos da 
Colônio de Marituba neste Estado, espetáculo jamais 
realizado a despeito da arrecadação popular de trinta 
mil cruzeiros 0Cr$ 30.000,00) padrão monetário da 
época, de que se apropriou com mais dois colegas 
radialistas. 

Não há que discutir pois sobre a natureza dos 
atos citados desde que reconhecidos como de impro
bidade pela Justiça do Trabalho. 

E como a improbidade é una e indivisível o seu 
reconhecimento no Juízo Trabalhista repercute no 
campo eleitoral de maneira a caracterizar a inele
gibilidade objeto da impugnação. 

Estes os motivos que levaram o Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral do Pará, a negar provimento ao 
recurso. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral 
do Pará, em 11 de outubro de 1972. — Antônio 
Koury, Presidente. — José Anselmo de Figueiredo 
Santiago, Relator Designado. — Ricardo Borges Fi
lho. — Steleo Bruno dos Santos Menezes. — Rai
mundo das Chagas. — Moacyr Bernardino Dias, Pro
curador Regional. 

RELATÓRIO 

O Diretório Municipal do Movimento Democrá
tico Brasileiro (MDB) — Município de Belém — 
por seu presidente, apoiado no art. 59 da L . C . n? 5, 
c/c o disposto no art. 39 da Resolução n9 9.224, 
de 23-6-72, do TSE, impugnou o registro da candi
datura do cidadão Eloy Albuquerque de Oliveira 
Santos ao cargo eletivo de Vereador à Câmara do 
Município de Belém, solicitado pela Aliança Reno
vadora Nacional, fundamentando a sua tese no que 
dispõe a letra h, item I, do art. 1', da L . C . n? 5. 

Argumenta o impugnante que o candidato, ora 
impugnado, em Processo n? 2.678-67, foi julgado e 
condenado, pela 3» Turma do TST, em Ac. unânime 
n9 2.073, de 7-11-67, restabelecedor da decisão da 
1» Junta de Conciliação e Julgamento de Belém 
(8» Região) que havia reconhecido procedente a 
ãesttiuição da função, ocupada pelo impugnado, na 
Rádio Clube do Pará S. A . 

O impugnante juntou à inicial de fls. 03-04 
as fotocópias do parecer do Procurador junto à Jus
tiça do Trabalho, Bel. Alcides Nunes Guimarães 
(fls. 05) e do Ac. do TST n? 3?-2.073-67 (fls. 06 a 08) . 

O Diretório Municipal da Aliança Renovadora 
Nacional, por seu advogado, constituído nos autos 
às fls. 24, contestou a impugnação em favcr de seu 
filiado e candidato, o cidadão Eloy Albuquerque de 
Oliveira Santos, negando tivesse sido destituído por 
força de decisão trabalhista'. O contestante, ou me
lhor, o impugnado foi dispensado da PRC-5, re
clamou na Justiça do Trabalho tão-somente os seus 

direito indenizatórios por entender injusta a sua 
dispensa. A reclamação foi julgada improcedente 
pela Junta de Conciliação e Julgamento. A Justiça 
do Trabalho, à luz dos arts. 477 e seguintes da CL.T., 
coube, apenas, examinar, se o motivo da dispensa 
era ou não justo, se deveria ou não pagar a inde
nização pleiteada. Argumentou que a decisão da 
Justiça do Trabalho não destituiu o impugnado do 
emprego, pois, o mesmo já havia sido dispensado, daí 
a reclamação formulada contra a sua ex-emprega-
dora. Salienta o contestante que a destituição de 
cargo ou função tratada na L . C . n? 5, letra h, 
item I, do art. 1', por motivo de improbidade ou 
subversão, é a ditada em processo regular admi
nistrativo, ou como pena acessória penal, após i n 
quérito competente ou nos demais casos previstos 
em lei, até aos estáveis na relação empregatícia 
particular, quando a justiça comprovar a partici
pação em atos de improbidade ou subversão .(.sic!). 

O contestante juntou às razões de fls. 13 a 23 
os documentos fotocopiados de fls. 24 a 40. 

O Juiz, a quo, indeferiu a prova testemunhai 
protestada e arrolada nas razões de fls. 13 a 23 
pelo contestante, por entender irrelevantes e inca-
bíveis, in specie, à vista de não poder apreciar o 
mérito da decisão da Justiça do Trabalho (vide 
despacho de fls. 41). 

O Juiz ordenou vista do processo ao M . P . junto 
ao Juízo (o que não é obrigatório) e o Representante 
da Sociedade opinou favorável ao deferimento do 
registro do candidato impugnado, entendendo que o 
decisório trabalhista, embora fazendo menção a falta 
praticada pelo Sr. Eloy Santos, não o condenou a 
perda do cargo, limitando-se a julgar improce
dente as parcelas reclamadas. Diz mais: que a des
tituição do cargo já havia ocorrido, pois, o recla
mante não mais era empregado da empresa. 

Em razões finais as partes disseram o seguinte: 
a) Impugnante. 
É de todos sabido que Ato de Improbidade (ar

tigo 482 da CLT) constitui justa causa para res
cisão do contrato de trabalho pelo empregador. Es
clarece que essa justa causa não é imprescindível 
que o ato de improbidade seja praticado no serviço. 
Recorrendo o Sr. Eloy Santos de s/destituição do 
emprego para Justiça do Trabalho se sujeitou ao jul
gamento regular, onde ficou, exuberantemente, pro
vado e, até, por ele conlessado, o ato de improbi
dade, quando angariou dinheiro, a pretexto de rea
lização de um "show", para os leprosos de Marituba, 
e dele se apropriou. Assim, o Sr. Eloy Santos foi 
condenado, pelo ato de improbidade praticado, à des
tituição do emprego. Finaliza o impugnante, di
zendo que se deve reconhecer haver, o Governo Re
volucionário, apresentado uma linha jurídica nova, 
na reconquista da moralidade administrativa e fun
cional, onde a tergiversação com a falta do decoro 
e da honestidade, importará no mais daninho tra
balho à ordem e ao regime, implantado no Pais, 
nestes últimos anos (vide razões de fls. 44 a 47). 

b) Contestante: 
Diz que se verifica neste "affaire" uma verda

deira vexata quaestio (questão debatida) para o im
pugnante, que ao invés de procurar ajustar o direito 
positivo ao caso concreto, reitera e decalca suas 
razões em bases altamente sentimentais e pouco 
normativas, muito políticas e pouco jurídicas. O 
emaranhado de complicações a que conduziu o im
pugnante na interpretação da lei o levou reconhecer 
que a destituição do impugnado do emprego na 
PRC-5 não aconteceu por força de uma sentença e 
sim por ato unilateral da empregadora. O próprio 
impugnante reconhece que destituição não é a mes
ma coisa que rescisão. A CLT, como bem cita o 
impugnante, fala em rescisão e jamais em destitui
ção. Sim. Porque a destituição é ato do judiciário 
e a rescisão é ato privado. Nessa diferenciação, ou 
melhor, conceituação, diz o contestante, residiu o 
grande equívoco cometido na impugnação, pois, os 
dois vocábulos, foram usados com a mesma signi
ficação, como se o Direito fosse um árido deserto, 
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sem técnica ou coordenadas (vide razões de folhas 
49 a 54). 

Às ils. 56 a 60 o Juiz, a quo, acolheu, in totum, 
as razões de impugnação do partido impugnante e 
em parte o parecer do M . P . , para declarar inelegível 
o candidato pela ARENA, o cidadão Eloy Santos, e, 
conseqüentemente, indeferir o seu registro para con
correr às eieições de 15-11-72. 

Irresignado, o Diretório Municipal da Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA), tempestivamente, 
com fundamento no art. 45 da Resolução n 9 9.224 
e art. 10 da L . C n 9 5, recorreu daquela decisão 
do Juiz, a quo, que acolheu a inelegibilidade arti
culada contra o seu filiado Eloy Albuquerque de 
Oliveira Santos. 

O recorrente alinhou os mesmos argumentos ex-
pendidcs na contestação de fls. 13 a 23 e razões 
rinais de fls. 49 a 53, salientando, entretanto, a final 
que a sentença da Justiça do Trabalho, tão ampla
mente explorada, é na verdade igual como outras 
proferidas diariamente naquela Justiça Especializada 
e que se fosse o caso, ninguém poderia mais recla
mar, pois, em caso de improcedência o cidadão per
deria o direito político (vide razões de fls. 64 a 70). 

Igual procedimento teve o recorrido, isto é, rati
ficou integralmente as razões da impugnação de 
fls. 03-04, pedindo que fosse mantida a sentença, 
ora recorrida, porque está exuberantemente provado 
o ato de improbidade praticado pelo impugnado na 
administração particular, em sentença transitada em 
julgado na Justiça do Trabalho (vide razões de folhas 
74 a 76) . 

O Procurador Regional Eleitoral, em exercício, 
depois de fazer uma análise das decisões judiciais 
trabalhista e eleitoral, Juiz, a quo, diz que pelo 
enunciado do art. 1', item I, letra h, da L . C n 9 5, 
para ocorrer a inelegibilidade, mister se faz que o 
candidato tenha sido destituído do emprego em 
viriude de sentença judicial, transitada em julgado. 
No caso, em exame, tal não ocorreu. Não foi uma 
decisão oriunda da Justiça do Trabalho que des
tituiu o empregado, ora candidato impugnado, do 
emprego na PRC-5. A Justiça do Trabalho, apenas, 
reconheceu uma justa causa no ato da dispensa, que 
não lhe dava direito à percepção dos pieitos tra
balhistas reclamados, porém, auferiu os demais que 
independiam da justeza ou não da dispensa. 

E, assim, concluiu para que fossem acolhidas as 
razões do recorrente e, conseqüentemente, reformada 
a decisão recorrida, determinando o registro da can
didatura do impugnado. 

É o relatório. 

n — VOTO (VENCIDO) 

Dispõe, in verbis, a letra h, item I, do art. I V 
da Lei Complementar n 9 5: 

"Os que, por ato de subversão ou de im
probidade na administração pública, direta ou 
indireta, ou na particular, tenham sido conde
nados à destituição de cargo, função ou em
prego, em virtude de sentença judicial, transi
tada em julgado, ou mediante processo admi
nistrativo em que se lhes haja assegurado 
ampla defesa." 

A impugnação do candidato da Aliança Renova-
lora Nacional (ARENA), o Senhor Eloy Albuquerque 
ie Oliveira Santos, se fundamentou, in totum, no 
lio de improbidade que o mesmo teria cometido, 
juando empregado da Rádio Clube do Pará S. A. , 
;m razão do que fora despedido do emprego. 

Inconformado com essa dispensa o ex-empregado, 
>ra recorrente, reciamou contra aquela empresa na 
Justiça do Trabalho, precisamente na 1» Junta de 
Conciliação e Julgamento da 8» Região, a qual aco-
heu a tese da justa causa do despedimento do re-
iamante, negando-lhe direito a aviso prévio, inde-
úzação, férias proporcionais e gratificação natalina. 

Ninguém ignora que nas reclamações trabalhistas 
ts sentenças têm um fim constitutivo, declaratória 

condenatória. 
No caso levado a exame naquela Justiça Espe-

Jalizada a sentença final foi constitutiva, isto é. 

reconheceu em favor da reclamada, a Rádio Clube 
do Pará S. A. , o direito de rescindir o contrato de 
trabalho, unilateralmente, que firmara com recla
mante, por ter o mesmo cometido ato de impro
bidade (art. 482, letra a, da C.L.T. ) . 

Vê-se, 
assim, 
que a sentença do Juiz do Trabalho (Processo 

1? JVJ n 9 214-66) não foi condenatória porém, cons-
tiiutiva. 

Por quê? 
Porque as sentenças condenatórias são prolatadas 

quando reconhecem o direito do empregado-recia-
ma-nte ou íeclamado, isto é, são condenatórias quando 
condenam o empregador pelo despedimento injusto 
do empregado, com. abuso de direito, e nos inquéritos 
administrativos para rescindir unilateralmente o con
trato de trabalho com o empregado estável. 

É, 
como se vê, 
a condenação do empregador em pagar, ou me

lhor, indenizar o que tem direito o empregado (aviso 
prévio, indenização simples ou em dooro por tempo 
de seiviço na casa, se estável, no caso da segunda 
alternativa, férias proporcionais, gratificação nata
lina, e tc) , ou então de reintegrá-lo, se estável, caso 
em que a Justiça do Trabalho não veja incompati
bilidade no retorno ao trabalho, pois, se veriticar 
existir, manda que seja indenizado o empregado e 
considera rescindido o contrato de trabalho por ato 
do patrão. 

Deve-se considerar que não é um direito do 
empregador em substituir pela indenização a obri
gação de reintegrar e sim uma faculdade atribuída 
ao Juiz, em caso de incompatibilidade evidente e 
insanável entre as partes, e que ele usará de acordo 
com o seu prudente arbítrio (Délio Maranhão, Direito 
do Trabalho, 2» Edição, pág. 274). 

Do que ficou acima exposto, o reclamante, ora 
impugnado e recorrente, não foi condenado em nada. 

Foi despedido. Reclamou à Justiça do Trabalno. 
Não o reconheceram direito porque o mesmo deu 
justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, 
que firmara com a Rádio Clube do Pará S. A. 
Pronto. Dai? 

Ah! Era preciso que o ex-empregado da Em
presa de Radiofusão, a Rádio Clube do Pará, viesse 
a pretender uma cadeira no Legislativo Municipal 
paia que retornasse a baila "aquele" ato de impro
bidade a fim de impedi-lo a concorrer às eleições 
de quinze de novembro próximo. 

O impugnante procurou enquadrar a justa causa 
(art. 482, letra a, da CLT) do Direito Trabalhista à 
Lei das Inelegibilidades ( L . C n 9 5) . 

A bem da verdade, 
devo dizer que esse enquadramento é falho, in-

subsistente, ilógico. 
Confundiu o impugnante "alhos com bugalhos", 

como diz o adagio popular. 
Entendeu que destituição é a mesma coisa que 

despedir, dispensar ou rescindir. 
Não é. 
Despedir, dispensar é rescindir o contrato de 

Trabalho celebrado com o locador (empregado) de 
serviços. (Novo Dicionário Jurídico Brasileiro de José 
Náufel, Vol. II, pág. 217 — Editor José Konfino; . 

Destituição (Dir. Jud.) — Ato ou efeito de des
tituir — é o ato do Juiz pelo qual afasta da função 
para a qual foi nomeada judicialmente, a pessoa que 
pelo seu procedimento, improbidade, negligência, falta 
de cumprimento de seus deveres ou por qualquer, 
outra causa, se torne indigna de continuar exercendo 
a função ou se torna com ela incompatível (Obr. 
cit. pág. 223). 

Assim, 
são destituídos do cargo cs seguintes: 
a) o tutor (art. 445 do Cód. Civ.) : 
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6) o curador pelos mesmos motivos da destitui
ção do tutor (art. 453 do Cód. Civ. ) ; 

c) o inventariante (art. 476 do CPC); 
d) o liquidante (art. 661 do CPC); 
e) o síndico (arts. 66 e 110 da Lei de Falências); 
/) o comissário (art. 171 da Lei de Falências); 
g) o pátrio poder (art. 395 do Cód. Civ . ) . 
A Lei das Sociedades Anônimas (Decreto-lei 

n ' 2.627, de 26-9-40 c/as modificações do Decreto-lei 
n ç 3.391, de 7-7-41 e outras) estabeleceu mais uma 
forma de destituição — a dos Diretores, do Conselho 
Fiscal ou qualquer outro órgão criado pelos estatutos 
(art. 87). 

Por que, assim? 
Porque, como diz Paul Pie: 

"não sendo os administradores responsá
veis, com a sua fortuna pessoal, pelos atos de 
sua gestão, a melhor garantia dos acionistas 
reside no direito de revogação, que permanece 
suspenso como uma ameaça sobre a cabeça de 
cada membro do Conselho (Societés Commer-
ciales, vol. 2?, n? 1.117)". 

Sabe-se que os Diretores das Sociedades Anôni
mas exercem um serviço quase público, como órgão 
da sociedade, e decorre da natureza jurídica, aceita 
pela maioria dos doutrinadores, que é a teoria orga-
nicista combinada com a de serviço quase •público. 

Acerca dessa concepção, escreve Walter T. Alva
res, Professor de Direito Comercial da Faculdade 
de Direito da Universidade Católica de Minas Gerais, 
que: 

"Na atmosfera supra (atividade econômica 
produtiva), então, encontra pemeiio habitat a 
concepção de Velery a respeito do que o co
merciante e somente o administrador dos in
teresses dos credores, tese esta discutida no 
campo da doutrina angio-isaxa como "thesis 
that Corporation capital is a trust íund lor 
creditors" e com os mais significativos pontos 
de contato com a teoria de üerie a respeito 
da posição íiouciária dos administradores, com 
referencia aos acionistas e estrapoiada no sen
tido de que seria truste tamDém relativamente 
ao trabalho (empregados) e dos consumidores. 
Berle sempre compreendeu os managers como 
uma pura tecnocracia neutra, como príncipes 
da industria, em li)á2, repetindo, em 19o4, neies 
ver administradores de um sistema da comu
nidade. Nesta linha de princípios, dizia um 
diretor da General Electric, Owen Young, que 
era um "trustee of the institution" e nao um 
"attorney for the investor". Neles vê Pon-
ferrada servidores quase-públicos em relação 
fiduciaria, e Vidari uma espécie de magistra
tura social. Esta posição dos administradores 
de sociedade por ações, ainda que nao iegife-
rada, é óbvio que decorre da tarefa que as 
mesmas cabe desempenhar, como instituição, 
não se limitando a coletar lucros, pois tem ni
tidamente uma função social, e nao somente 
representando um simples instrumento de ne
gocio privado, poaendo de certo modo dizer-se, 
com liarbiecht, que a lealdade da sociedade e 
somente consigo mesma, integrada como insti
tuição em uma unidade orgânica, que será 
uma economia nacional, e não paites decor
rentes de uma coleção de entidades". 

Verifica-se, 
deste modo, 
que a sociedade de hoje não é mais aquela criada 

pelos comerciantes da idade média com o fim de 
se defender dos piratas. 

Daí porque, em razão da idoneidade da admi
nistração privada ou particular por parte de seus 
representantes, os Diretores, que a Lei Complementar 
declara inelegíveis "os que por ato de "...improbi
dade na administração pública, direta ou indireta, 
ou na particular, tenham sido condenados ò desti
tuição de cargo, junção ou emprego, em virtude de 

sentença judicial, transitada em julgado, ou me
diante processo administrativo em que se lhes haja 
assegurado ampla defesa". 

Deve-se analisar o que deseja a lei, decom-
pondo-a: 

"1 — O que se entende por administração 
pública ou particular? 

2 — Qual a pena imposta ao administrador 
por ato de improbidade na administração pú
blica ou particular? 

3 — Quem responde processo adminis
trativo? 

Ensina Hely Lopes Meirelles que: 
"Em sentido lato, administrar é gerir inte

resses segundo a lei, a moral e a finalidade 
dos bens entregues à guarda e conservação 
alheias. Se os bens e interesses geridos são 
individuais, realiza-se administração particular; 
se são da coletividade, realiza-se administra
ção pública. Administração pública, portanto, 
é a gestão de bens e interesses qualificados da 
comunidade, no âmbito federal, estadual ou 
municipal, segundo os preceitos do direito e 
da moral, com o fim de realizar o bem comum 
(Hely Lopes Meirelles, Professor da Universi
dade de São Paulo, Ex-Juiz de Direito, Advo
gado — Direito Administrativo Brasileiro, Se
gunda Edição, Revista e Ampliada, Editora 
Revista dos Tribunais, págs. 51-52)". 

Entende-se, 
na mesma linha doutrinária, 
que administração particular é órgão destinado 

a movimentar a vida da sociedade anônima, para 
a consecução do seu objetivo. (Trajano de Miranda 
Vai verde, Sociedades Por Ações, pág. 9, Vol. II, 
Edição Rev. Forense). 

Os administradores são, como diz J . X . Carvalho 
de Medonça, "os órgãos permanentes da sociedade; 
são os gestores do patrimônio social" (Tratado de 
Direito Comercial Brasileiro, pág. 38, do IV volume, 
Livraria Freitas Bastos). 

Dos atos ilegais, irregulares, improbos que os 
administradores, quer públicos, quer particular, pra
ticarem no exercício do cargo respondem adminis
trativamente, civilmente e criminalmente. O admi
nistrador particular das três categorias de respon
sabilidades, responde somente civilmente e crimi
nalmente (vide arts. 1*0, parágrafo único, 123, 167, 
§ 2?, e 168, da Lei das Sociedades Anônimas). 

No caso, em julgamento, se deve ater aos admi
nistradores particulares, especificamente, embora a 
L . C . n9 5 tenha feito reierência na letra h aos 
administradores públicos, os quais respondem tam
bém a processo administrativo. 

Quais as penas impostas ao administrador pú
blico, ao administrador particular e ao empregado? 

"a) Na Administração Pública se aplica a 
pena grave, da demissão; 

b) Na Administração Particular a Assem
bléia Geral aplica a pena da destituição (ar
tigos 87, letra a, e 116 da Lei das Sociedades 
Anônimas) que, por ser de ordem pública, não 
poderá ser revista pelo Judiciário para rein
tegrá-lo. Decorre dessa pena o procedimento 
criminal do administrador ou administradores 
(Diretor ou Diretores) na forma do § 2?, dos 
arts. 167 e 168 da Lei das Sociedades Anô
nimas. 

c) Ao empregado (assalariado), ele sofre a 
dispensa, a despedida do emprego por um dos 
casos da justa causa (art. 482 da CLT)" . 

Verifica-se, 
assim, 
que o candidato Eloy Santos, despedido do em

prego da Rádio Clube do Pará S t A . , não está en
quadrado na Lei Complementar n ' 5 (Lei das Inele
gibilidades) . 

Ex abundantia. 
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deve-se dizer que somente os administradores 
particulares, quer da Empresa Privada quer da Eco
nomia Mista, estarão atingidos pelas malhas da inele
gibilidade, prevista na L . C . n 9 5, assim mesmo, se 
tiverem sido condenados à destituição do cargo, fun
ção ou emprego (cargo ou emprego palavras sinô
nimas segundo os julgados contidos na Revista dos 
Tribunais 169-273, 224-222, 227-203, 230-123, 234-268, 
238-172 e 242-495 e Revista Forense 146-320), em vir
tude de sentença judicial, transitada em julgado nos 
casos dos arts. 167 e 168, c/c os arts. 87, letra a, 
116 e parágrafo único do art. 128 da Lei das Socie
dades Anônimas. 

Chega-se a esta conclusão porque somente os 
administraâores, diante do espírito da lei, podem 
cometer ato de subversão ou de improbidade na ad
ministração pública, direta ou indireta, ou na par
ticular, pois, dos crimes contra a administração pú
blica, excetuado, portanto, a particular, se enqua
dram os funcionários públicos em geral, e o parti
cular, quando houver concurso de agentes. 

Na Parte Especial do Código Penal, Título XI , 
Capítulos I, II e III estão capitulados, respectiva
mente, os crimes praticados por funcionários públicos 
contra a administração em geral, dos crimes prati
cados por particular contra a administração em 
geral e dos crimes contra a administração da Justiça. 

Finalmente, 
pergunta-se: 
O candidato, Eloy Santos, na qualidade de em

pregado da Rádio Clube do Pará S. A. , com a in
tenção de realizar um "Show" em favor dos hospi
talizados do leprosário de Marituba, angariou, em 
nome deles (doentes), uma certa importância em 
dinheiro, apropriando-se indevidamente da impor
tância arrecadada, sem que tenha efetivado o citado 
"show", e, em razão do que foi despedido da Rádio, 
onde trabalhava, por ato de improbidade, justa causa, 
reconhecida pela Justiça do Trabalho (vide sentença 
de fls. 30-31), cometeu crime na administração da 
Rádio Clube ão Pará S. A.? Não. Porque não exercia 
cargo diretivo na empresa. 

Cometeu crime contra a administração particular 
da Rádio Clube ão Pará? Não. Porque não praticou 
crime, nem desfalcou o patrimônio da Rádio. 

O delito que cometeu foi contra os doentes do 
leprosário de Marituba, se realmente angariou di
nheiro em nome deles, apropnando-se indevidamente. 

Vê-se que não está tipificado o ato praticado 
pelo candidato contra particular no que dispõe a 
letra h, do item I, do art. 1', da L . C . n 9 5. 

Embora, o candidato Eloy Santos, tenha come
tido um delito contra particular, em razão do em
prego que o ligava à Rádio, foi ele despedido por 
ato ãe improbidade, evidentemente, pois, como se 
sabe o contrato de trabalho repousa no elemento 
confiança, na falta deste, é impossível a continua
ção daquele. 

A respeito dessa Justa Causa é bem que se cite 
os doutrinadores que reconhecem ou não como ato 
de improbidade casos dessa natureza. 

Ensina Amauri Mascaro Nascimento que Victor 
Russomano se afasta "do conceito gramatical do 
vocábulo, até então predominante, para intentar uma 
discriminação entre improbidade funcional que ocorre 
quando "o empregado, em matéria de serviço, engana 
a seus superiores hierárquicos, falseia o resultado de 
seu trabalho apresentando informações não condi
zentes com a verdade, revela segredos da empresa, 
etc." e a improbidade material que se verifica quan
do "o empregado, por exemplo, se apropria de objeto 
que pertence a terceiro, indebitamente". A contri
buição subseqüente para a elaboração do conceito 
foi dada peia jurisprudência que passou a entender 
como improbidade "deixar de prestar contas de 
quantias recebidas em nome da firma empregadora" 
(3» Junta do DF, RT, 1943, pág. 133), "apropria
ção de quantidade de mercadorias", "aproveitar-se 
ilicitamente de abono familiar instituído pelo em
pregador", os "atos de má-fé e prejudiciais ao pa
trimônio da empresa", "o desvio de renda da em
presa" e "a apropriação ãe coisa alheia". DorvaJ 
Lacerda, com base no levantamento casuístico da 

jurisprudência, tomou posição, sustentando que "o 
ato de improbidade se reveste (e só é verificável) 
de todos os característicos dos atentados ao patri
mônio. Logo, o ato de improbidade é o crime contra 
o patrimônio. Essa orientação persiste em nossos 
dias, como se vê em Orlando Gomes e Elson Gotts-
chalk, em Tostes Malta, em Wagner Giglio e em 
inúmeras decisões da Justiça do Trabalho que de
claram como ato de improbidade a "apropriação in
débita" (TST, TP, RR 643-56, Rei. Júlio Barata), 
a "subtração de objetos da empresa" (TST, 3? T., 
RR. 2.240-56, Rei. Min. Jonas Carvalho), "o furto" 
(STF, 2? T., RE. 21.502, Rei. Min. Lafayette de 
Andrade)". (Compêndio de Direito do Trabalho, pá
gina 679, LTr. Editora Ltda. — São Paulo). 

Isto posto, 
Conheço de recurso e dou provimento para man

dar registrar a candidatura do cidadão Eioy cantos 
ao cargo de Vereador à Câmara Municipal ae Beiém. 

O TSE deu provimento ao recurso. 
Acórdão n 9 5.180, publicado no B . E . n 9 256. 

P I A U Í 
RECURSO N.° 27 

(Teresina) 
Recorrente: O MDB por seu Delegado — Recor

rido: Gerardo Alves de Almeida, por seu advogado 
— Relator: O Juiz Desembargador Salmon de No
ronha Lustosa Nogueira. 

Recurso ãe aeferimento de registro^ de can
didatos a cargos eletivos municipais. 

üm principio a prova ae jtuuçao pariidária 
há ae ser jeita peia jorma aetariiii.iiaaa em ua. 
Toaavia pode ser supnaa a prova espccijiva 
por outros meios iaoneus a exemplo aa viaa 
poLíuco-pariiauria ao canaidato, sempre vtn-
culaao a AtíútiA, inclusive ja eieito no uaimo 
pieiio peto ouuuo paruao, ao cargo de Vereaaor, 
exervehao o manuuio por aigum muipo, e, no 
momento, suplente ae vereaaor na p i e s e / u e 
legislatura. 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
O Movimento Democrático Brasileiro, Diretório 

Regional ao jriauí, por ac\x uelegaao, impuguou pe
rante o M M . Dr. juiz Eieitoiai da 1* tsoci* de.i<.a 
Capitai, a candidatura ao Sennor ueraiao Alves ue 
Ainieiaa, ao caigo oe Vereador a Cainara MuiUCipai 
ae j.eiesina, aiegando que iaitava ao mencionado 
candidato requisito básico, ou seja, sua ima^ao par
tidária â Aliança Renovadora Nacional — AI.UEU.NA, 
pa.mao que o aorigou. 

O M M . Dr. Juiz, em sua decisão, desprezou a 
impugiiaçao, peias razoes aduzidas e aeieriu o re-
giouro oo impugnado. 

Desta decisão foi interposto o competente recurso. 
Nesta Superior Instância, o Exmo. Sr. Doutor 

Procurador regional iüieuoral, substituto, emitiu pa-
ie^r no sentido oe ser mantida a decisão recorrida. 

O inuunai regional Eleitoral, a sua unanimi
dade, e em narmoma com o parecer da douta x-io-
cuiadona, tomou conhecimento ao recurso, para 
coiuiimar a decisão recorrida. E, assan aeciaiu por
que, em principio, a prova de niiaçao partidária ná 
ae ser ieita peia iorma determinada em iei. ioaavia 
pode ser suprida a prova especnica por outros meios 
idôneos, a exempio da vida poiitico-part-aária ao 
impugnado, sempre vincuiaoo à AJXHIWA , partido pe.ó 
quai IOÍ eieito vereador no ultimo pieito, exercendo, 
por aigum tempo o seu mandato e, no momento, 
supieme da bancada do mesmo partido à uamara 
Municipal; haver sido o impugnado escolnido, em 
ouas oonvençoes Municipais da AXVEINA , paia o cargo 
de Vereador (1971 e 1972) e, segundo o art. 38 aa 
Lei n 9 5.6d2, de 21-7-1971, Lei Orgânica doi Partidos 
Políticos — "nas convenções municipais somente 
poderão votar ou ser votaaos, os eieiiores inscritos 
no município e filiados ao partido"; linaimente, naver 
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em tempo oportuno procurado filiar-se à ARENA, 
preenchendo as respectivas íicnas, coniorme certidão 
íomeciaa pelo secietário da Comissão Executiva da 
A R E N A , emoora esclareça referida certidão que por 
razoes que aesconhece ou por um lapso de quem de 
direito, as tres vias da mencionada íicna, não lennam 
sido encammnadas, no devido tempo, ao Cartório 
do Juiz Eleitoral da zona. E, em conformidade com 
o art. 36« do Código Eieitoral: 'Os atos requeridos 
ou propostos em tempo oportuno, mesmo que não 
sejam apreciados no prazo legal, não prejudicarão 
aos interessados". Aliás, nao é outro o entendimento 
do Tribunal Superior Eleitoral, que vem decidindo 
no mesmo sentido, coniorme se ve do uoletim Elei
toral nv 231, outubro üe iy7ü, págs. lyá e 201 e, 
ainda, Boletim Eleitoral nv 2U8, novembro de 1960, 
pág. 151. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Piauí, em Teresma, 11 de outubro de 
1972. — (Assinaturas ilegíveis). 

O TóE deu provimento ao recurso. 
Acórdão n 9 5.143, publicado no B . E . n? 255. 

RECURSO N.° 41 
(jaicós) 

Recorrentes: Agatângelo Neiva Luz e Joaquim 
Luiz Rodrigues, candidatos pela ARENA-2 — Recor
rido: Jose Nicolau de sousa, candidato a Preieito 
peio MOiS — Relator Designado: O juiz-Desembar-
gador aalmon de Noronha Lustosa Nogueira. 

Recurso de deferimento de registro de can
didatos a cargos eietivos municipais. 

Exercício de cargo ae aireçao em Coopera
tivas Municipais, nao gera inelegioilidaae. 

Aplicação das normas previstas na Lei Com
plementar n' 5, de 29 ae aoril de 1970, art. 1', 
item 1, tetra n, combinado com o art. 151, 
item IV, da Constituição federal. Emenda n? 1. 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
José Nicolau de Sousa, candidato ao cargo de 

Prefeito oo Município de Jaicos, pela legenda do 
Movimento Democrático .brasileiro — Mal>n, teve o 
registro de sua candidatura impugnado peio Senhor 
Agatángeio Nerva i->uz, tamoem candidato a Preieito 
ao mesmo município, pela legenda da Aliança Reno
vadora Nacional — ArtiüNA, peio fato do impugnado 
exercer o cargo de Presidente da Cooperativa Mista 
de Jaicós Ltoa., de cujas iunçóes não se desincom-
patibiiizou dentro do prazo legal exigido peia Lei 
complementar n? 5, de 2a-4-70. Tamoem o registro 
da candidatura de José Nicolau de Sousa, foi im
pugnado pelo Senhor Joaquim Luís Rodrigues, can
didato a vereador do precitado município, sob o 
íundamento de que o mesmo impugnado estava sendo 
processado, criminalmente, por delito contra a Admi
nistração Pública, imrringindo, assim, mencionada Lei 
Complementar, art. 1», item í, alínea n. 

O M M . Dr. Juiz Eleitoral, desprezou as impug-
nações opostas e determinou, em sentença, o registro 
do impugnado, coniorme requerido. 

Desta decisão foi interposto o competente re
curso e, nesta Superior Instância, o Exmo. Senhor 
Dr. Procurador Regional Eleitoral, substituto, emitiu 
parecer opinando pela manutenção da sentença re
corrida. 

O Tribunal Regional Eleitoral, à sua unanimi
dade, e em harmonia com o parecer da douta Pro
curadoria, inicialmente, julgou improcedente a pre-
hminar levantada na sessão de julgamento, pelo 
recorrente no que concerne a nulidade da sentença 
recorrida à falta de requisitos legais, ou julgamento 
ultra petita e, quanto ao mérito, por maioria de 
votos, vencidos o Relator — Juiz Dr. Audir Fortes 
Rebelo e Desembargador Aluisio Soares Ribeiro, e 
em desarmonia com o parecer da douta Procuradoria, 
resolveu tomar conhecimento do recurso, dar-lhe 
provimento, para reformar a sentença recorrida e 
indeferir o registro da candidatura de José Nicolau 
de Sousa, ao cargo de Prefeito do Município de Jaicós. 

E, assim decidiu porque os autos demonstram, à base 
de documentação indiscutível, que o impugnado foi 
denunciado peia Procuradoria da Republica, como 
incurso nos incisos V, VII e XI , do art. 1', do 
Decreto-lei n? 201, de 27-2-67, que dispõe soDre a 
responsabilidade dos Prefeitos e vereaoures, denún
cia recebida pelo Juiz Federal e, embora tenha sido 
concedido haoeas corpus ao impugnado, por incom
petência da Justiça Federal, o mesmo ainda nao 
roí absolvido ou penalmente reabilitado nos termos 
ao aiuaitío dispositivo da Lei Complementar n» „. 
in fine. Ademais, se tal iniringencia nao bastasse 
para marginalizar o impugnado na sua pretensão de 
candidatar-se ao cargo ue Preieito Municipal, está 
evidente que, mesmo se o procedimento criminal que 
lhe loi intentado estivesse talho, por iniciativa da 
Procuradoria da República, o processo poaera ser 
renovado e, quem está envolto em crime contra a 
Administração Pública, tem vida pregressa incom
patível com a moralidade para o exercício do man
dato, ex vi do inciso IV, ao art. 151, da Constitui
ção Federal, Emenda n? 1. 

Enquanto isso, por unanimidade de votos e em 
harmonia com o parecer aa douta Procuradoria, o 
Tribunal Regional Eleitoral decidiu que o fato dc 
um candidato a cargo eletivo municipal exercer en
cargos de direção, em Cooperativas do município, 
tal exercício não gera inelegibilidade. 

Sala das Sessões do Triounal Regional Eleitoral 
do Estado do Piauí, em Tereslna, 11 de outubro de 
1972. — (Assinaturas ilegíveis). 

PARECER 
Candidatou-se, em Jaicós, pelo MDB, o Senhor 

José Nicoiau de Sousa do cargo de Preieito da mesma 
edilidade. 

Jixaiminados que foram os documentos que apre
sentou, por intermédio de seu respectivo Partido, o 
Exmo. Sr. Dr. Juiz Eleíitoral daqueia 19» Zona de
feriu o seu pedido, e consequentemente mandou 
publicar o respectivo edital. 

Em tempo hábil os Srs. Agatângelo Neiva Luz 
e Jcoquim Luiz Rodrigues, o primeiro candidato a 
Preieito de Jaicós pela ARENA-2 e o segundo aspi
rante à Vereança dali pelo mesmo partido acima, 
ambos por intermédio de procuradores entraram com 
requerimentos de pedidos de impugnação ao mesmo 
Sr. José Nicolau de Sousa, alegando: 

O Sr. Agatângelo Luz — yue José Nicolau de 
Sousa é Presidente reeleito a 10 de julho de 1972, 
da Cooperativa de Jaicós Ltda. de cujo cargo não 
se afastou em tempo oportuno para candidatar-se; e, o 

Sr. Joaquim Luiz Rodrigues sob a alegação de 
que o mesmo candidato Nicolau está sendo pro
cessado peia Justiça Federal do Piaui, com denúncia 
recebida, por crime que cometera contra a Admi
nistração Pública. 

Depois de todas as formalidades legais preen
chidas, isto, com as apresentações de razões e contra-
razões, o Exmo. Sr. Dr. Juiz Eleitoral de Jaicós, 
apreciando detidamente todas as provas testemu
nhais e documentais houve por bem prolatar a sua 
sentença de fls. 209-210, julgando improcedentes as 
impugnações referidas e, deste modo, mantendo o 
pedido ou deferimento de registro do candidato im
pugnado — Sr. José Nicolau de Sousa, com o que 
estamos plenamente de acordo, porque: 

1?) Apesar de denunciado pelo Dr. Waldemar 
Ramos Leal, mui digno Procurador da República 
no Piauí, por crime contra a Administração Pública 
e haver Sua Excelência o Pr . Juiz Federal recebido 
dita denúncia, a posteriori o mesmo Dr. Procurador 
da República que o denunciara, diante das provas 
subseqüentes que José Nicolau de Sousa lhe apre
sentou, vê documento às fls. 200, peticionou ao Exce
lentíssimo Sr. Dr. Juiz Federal do feito solicitando 
a exclusão do nome do Sr. José Nicolau de Sousa 
de sua aludida denúncia uma vez que provado ficou, 
•muito antes de iniciado o respectivo sumário de 
culpa, que José Nicolau nenhuma culpa tem em 
Cartório. Por conseguinte, se foi o próprio Doutor 
Procurador denunciante que num gesto louvável re
conheceu o seu engano e diz peremptoriaimente "que 
José Nicolau de Sousa tem o direito de ser excluído 
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do processo" é lógico, claro e intuitivo que tal cida
dão .se acha completamente isento de qualquer ação 
criminal. I 

2?) Cooperativas, na situação da de Jaicós, jamais 
foram consideradas pelos decisórios como impediti
vos seus Presidentes a cargos eletivos. Isto é do 
conhecimento de todos nós e este mesmo caso. com 
este mesmo imuuenado presente. José Nicolau de 
Sousa, já foi obieto de apreciação por este T. R. 
Eleitoral, indo rwrar à porta do Superior Tribunal 
Eleitoral, que firmou: 

"Recurso n? 3.500 — Claspe IV — Piauí — Cboue-
rat.iva eme não coza de vantagens aí^eeurfldas nelo 
poder público não t°m oor obieto oneracões finan
ceira* e não faz pub^cmente si^rt à, noupaneji e 
ao c .^i to não traz para o seu n/rci^ente a. ineie-
pri n;i idade iTw>vista. na letra h. i fem IT. d o art. 1?. 

T « ! HorriTiVrneriitar po 5 ^e 29 de ahril de j o w 
(Aív">rd5o n? 4.7181 — Recurso conhecido e provido. 
]¥\ctPii'-.°da a sentença que mandou registrar o can-
díd-of-o". 

D.ian.te do ejfino t̂o. somos nelo não m o v i m e n t o 
d o s r W T P O S i".t»rtv>stOS. ouinn.ndo nela mariiiter",Ro 
d o ^ " t / í n c a r e c o r r i d a mw> c o n f i r m a , o pedido e defe
r i m e n t o de re*"=rTo d o Sr. Jmé Nicolau de Sousa 
0 0 r."*™ mie nViteln. em Jaicós. 

Teresina. 6 de outubro de 197?. — Wniter de 
fwiwtfra Sousa, Prccurador Regional Eleitoral. Subs
tituto. " : -:~t 

O TKK nSn conheceu do primeiro e deu provi
mento ao segundo. 

Acórdão n? 5.151, publicado no B . E . n? 255. 

RECURSO N.° 44 
(Manoel Emídio) 

Recorrente: O MDB, pelo Presidente do Diretório 
Municipal — Recorrida: A ARENA — Relator: O 
Juiz-Desembargadcr Aluísio Soares Ribeiro. 

A filiação partidária, em princípio, deve 
obedecer ao rito legal. Se contudo, é a mesma 
provada por outros meios convincentes, tal como 
de haver sido o interessado convencional de 
Partido, a este assim se vinculando, é de ser 
considerado validamente filiado. 

ACÓRDÃO 
Zulmiro Ferreira de Sousa, candidato a Prefeito 

pela ARENA Municipal de Manoel Emidio, distrito 
judiciário de Bentolínia, tendo em vista o pedido de 
registro das candidaturas a Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores, pelo MDB naquele município, Im
pugnou referidos pedidos, sob os fundamentos que 
expõe, detalhadamente, às fls. 43-44, todos eles re
ferentes à filiação partidária. 

A impugnação quanto ao candidato a Prefeito — 
Moací Martins Moreira refere-se à falta de qualquer 
filiação partidária; quanto à do candidato a Vice-
Preíeito por ser filiado à ARENA e não ao MDB; 
quanto aos candidatos a Vereador, apenas dois: 
Marcas Francisco Messias e Raimundo Francisco 
Messias provaram suas filiações ao MDB, perten
centes que eram antes à ARENA, não contando, 
porém, suas novas filiações com a decorrência do 
prazo de dois anos. 

O Dr. Juiz a quo aceitou integralmente a im
pugnação oposta, tendo os vencidos, inconformados, 
recorrido para esta Superior Instância, visando a 
reforma daquele julgado. 

Bem examinados assim os autos e em desacordo 
com o parecer da douta Procuradoria resolveu o 
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, por maioria de 
votos, conhecer do recurso e dar-lhe, em parte, pro
vimento, para mandar registrar o candidato a Pre
feito — Moacir Martins Moreira, confirmando no 
mais a sentença recorrida de fls. 70-73, que denegou 
o registro dos demais candidatos, por seus próprios 
fundamentos. 

E assim decidiu o Egrégio Tribunal tendo em 
vista que sendo o impugnado membro do Diretório 
Municipal do MDB de Manoel Emídio e, portanto, 

seu convencional, a ele está validamente filiado 
(fls. 36-39). 

A filiação partidária, em princípio, deve cibedecer 
ao rito le?al. Se. porém, é a mesma provada por 
outros meios convincentes, tal como haver o inte
ressado sido Secretário do Partido e. portanto, seu 
convencional, a ele assim se vinculando, é de ser 
considerado validamente filiado. 

Foram vencidos o« .Tin>es Dr. Manoel "Reilsáro 
dos Sentes e Audir Fortes Rebelo oue ordenavam 
o registro dos candidatos a Vereador — Marcos 
Francisco Messias e Raimundo Francisco .Messias 
por enfenderem não ?er nooes^ria. a. decorrência, do 
n'?'o de dois anos d.a. nova filiarão sendo aue o 
Juiz Manoel Pelisá.rio dos Santos confirmava. ». sen-

na .parte que negou registro ao candidato a 
Prefeito. 

Não tomou na.r+e. no iui<"»,menfo. o o r impedido, 
o -Tui'- Dr. Açcnelo Nogueira Pereira da Silva. 

P . R . I . 
í^la. d?.s Ses.«ões do Tribunal Fesrional F'eitoral 

do Estado do Piauí, em Tv-wina,, 13 de outubro de 
1972. — (Assinaturas ilegíveis). 

O TSE deu provimento ao recurso. 
Acórdão n* 5.144 publicado no B . E . n? 255. 

R I O G R A N O E HO N O R T E 
PROCESSO N.° 373-72 

(Tan?ará) 
Relator: Juiz Raimundo Nonato Fernandes — 

Assunto: Indeferimento de registro de candiid-ato — 
Recorrente: Movimento Democrático Brasileiro — 
Recorridos: Juízo Eleitoral e Aliança Renovadora 
Nacional. 

O conceito de administração, para os fins 
do art. 2?. inciso II, letra g. ãa T.ei Comple
mentar n? 5, ãe 29 de abril de 1970 deve ser/ 
entendido no sentido material nuanto às ati
vidades de gestão concreta, direta e imediata, 
e não no sentido subjetivo ou orgânico, vele 
fato ãa participação na estrutura administra
tiva do óraão ou entidade. 

A ineleaibilidade prevista no ãispostivo 
legal, portanto, só atinae os diriaentes. admi
nistradores ou rerrresent.antes aue. peia natu
reza de suas funções, têm atuação direta na 
gestão da. vessoa. Jurídica e. em particular, nas 
suas relações externas, podentfo. assim, valer-se 
do enrao vara influir no eleitorado. 

Não é alcovendo por essa ineieni+iiHrtade o 
membro de conselho fiscal de sindicato, com 
a única, atribuição ãe fiscalizar sua gestão fi
nanceira . 

Vistos estes autos de Recurso n? 373-72. da 35» 
Zona Eleitoral, com sede em Tan<">rá. em 0"e é 
recorrente o Movimento Democrático Brasileiro 
fMDB). sendo recorridos o . T H Í ^ O Eleitoral e a Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA). 

O pedido de registro do cand!dnto Hortêncio R i 
beiro da Costa à Prefeitura do M"n'c'Tj'o de Eloy 
de Souza, i.ntesran+e da 53» Zona, Eleitoral, foi j.m-
puen-ado pelo Delegado da ARENA, sob o funda
mento de. pertencendo à administração do Sindi
cato Rural de Caiada, não haver o referido candi
dato deixado o exercício de sua. função no nra.To 
prevsto no art. 1"? inciso IV. letra a. combinado 
com o art. 2?. inciso II. letras d e o. da l e i Com
plementar n<? 5. de 29 de abril de 1970. Instruiu a 
jrm>u<?nacão atestado do presidente do sindicato onde 
pe afirma aue Hortêncio Ribeiro da Costa é membro 
do resnectivo Conselho Fiscal e. até 10 de setembro 
do corrente ano, ainda se achava no exercício de 
suas funróes (fl. 6). 

O MDB; a cuia legenda pertence o cand:dato' 
imrauanado, contestou a immisnacão sem, todavia, 
desmentir a sua aleesada participação em entidade 
sindical. Mas. Invocando o disposto no 5 2'. do ar-
tiso 522. da Consolidação das Leis do Trabalho, aue 
diz ser a competência do Conselho Fiscal do sindl-
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cato limitada à fiscalização de sua gestão financeira, 
argumentou não ser essa função alcançada pela inele
gibilidade (fl. 7). 

O Dr. Juiz Eleitoral, por decisão de 28 de se
tembro, julgou procedente a impugnação com base 
no art. 1?, inciso II, letra g, combinado com o Inciso 
IV, letra a, do mesmo artigo, tudo da Lei Comple
mentar n 9 5. isto é, pelo fato de participar o can
didato do Conselho Fiscal do Sindicato Rural de 
Caiada e dele não se haver afastado nos três meses 
anteriores a 15 de novembro de 1972, data prevista 
para a eleição municipal (fl. 18). 

Houve recurso do MDB (fl. 20), não impugnado 
pela ARENA nem pelo candidato (fl. 21 v.), e, nesta 
superior instância, a Procuradoria Regional emitiu 
parecer escrito no sentido do conhecimento e não 
provimento do recurso, adotando as razões da decisão 
recorrida (fl. 25). 

O dispositivo da lei de inelegibilidades. aloerce 
da decisão recorrida, exige a desincompatibilização 
para os que ocupem cargo ou função de direção, 
administração ou representação em pessoa jurídica 
ou empresa estrangeira ou em entidade mantida 
por contribuições impostas pelo Poder Público (ar
tigo I9. n , gr). Nessa hipótese se enquadra o sindi
cato, por ser mantido por uma contribuição com
pulsória, criada por lei. qual seja a contribuição 
sindical (Consolidação das Le's do Trabalho. Tí
tulo V. Capítulo LTI. com a redação do Decreto-lei 
n 9 27. de 14-11-66 e leis subseqüentes). Mas. do fato 
de dizer a Consolidação que o Conselho Fiscal do 
sindicato é órgão de sua administração, juntamente 
com a Diretoria (art. 522), resulta estarem os mem
bros desse Conselho alcançados pela exigência da 
lei de inelegibilidades? 

Ora, o § 2?. do art. 522 do Código Trabalhista 
restringe as atribuições do Conselho Fiscal à fisca
lização da gestão financeira do sindicato, e. por 
sua vez. o § 3?. acrescentado nelo Decreto-lei n 9 9.502, 
de 22 de julho de 1946, dispõe: 

"'Constituirá atribuição exclusiva da dire
toria do sindicato e dos delegados sindicais, a 
que se refere o art. 523, a representação e a 
defesa dos interesses da entidade perante os 
.poderes públicos e as .empresas, salvo man
datário com poderes outorgados por procuração 
da diretoria, ou associado investido em repre
sentação prevista em lei". 

Como se vê, os membros do Conselho Fiscal não 
têm funções propriamente administrativas, no sen
tido material, atividade que a doutrina italiana de
fine como gestão concreta, direta e imediata de in
teresses alheios (Oresti Raneletti, "Corso de Insti-
tuzloni di Diritto Pubblico", Milano, edição de 1947. 
Parte I, pág. 27; Aldo M . Sanduli, "Manuale di 
Diritto Admministrativo", Napoli, 9» edição, 966, 
págs. 6 e 17). 

O administrador é, portanto, aquele que atua 
diretamente na vida interna e externa da pessoa 
jurídica e, em particular, nas suas relações com 
terceiros, gerindo concretamente os seus interesses. 
No caso do sindicato, essa é a função da Diretoria, 
isto é, do órgão executivo, único com poderes de 
direção, administração e representação da entidade. 
O Conselho Fiscal participa da administração no 
sentido subjetivo ou orgânico, pelo fato de integrar 
a sua estrutura, mas não exerce atividade adminis
trativa, não dirige nem representa o sindicato. 

É evidente que .0 objetivo da Lei de Inelegibili
dades é impedir o uso do cargo para a captação 
de votos, para influir no eleitorado em favor de 
determinado candidato. E essa possibilidade só 
existe, em principio, para os que detêm cargos através 
dos quais podem interferir nas relações externas da 
entidade, na aplicação dos seus recursos, na orien
tação dos trabalhadores ou empresários que lhe 
sejam filiados, em se tratando de sindicato. Não é 
o caso dos membros de Conselho Fiscal desse tipo 
de agremiação. 

Isto posto, acordam os Juizes do Tribunal Re
gional Eleitoral, por unanimidade de votos, contra
riamente ao parecer da Procuradoria Regional, co
nhecer do recurso e lhe dar provimento, para. refor-
rnanrio a decisão recorrida, julgar improcedente ã 

impugnação oposta ao registro de Hortêncio Ribeiro 
da Costa como candidato a Prefeito do Munxípio 
de Eloy de Souza, da 53? Zona Eleitoral, nas eleições 
de 15 de novembro de 1972, e, em conseqüência, 
deferir o aludido registro, para os fins da legislação 
em vigor. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, 
em Natal, 10 de outubro de 1972. 

O TSE não conheceu do recurso. 
Acórdão n 9 5.168, publicado no B . E . n? 256. 

S A O P A U L O 
ACÓRDÃO N.° 65.077 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 
Processo n 9 2.624, da classe segunda, recurso em 
que é recorrente Máriu Caritá e recorrido o Minis
tério Público Eleitoral, acordam, à unanimidade, os 
Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
São Paulo, depois de ouvida a douta Procuradoria 
Regional, em negar provimento ao apelo, confir
mando a douta sentença recorrida, nos termos do 
voto do Relator, que fica fazendo parte integrante 
da presente decisão. 

São Paulo, 29 de setembro de 1972. — Adriano 
Marrey, Presidente. — Luiz Magalhães, Relator. — 
Presente: Alberto Muylaert, Procurador Regional. 

VOTO 

O Dr. Promotor de Justiça de Rio Claro im
pugnou a candidatura de Mário Caritá, porque o 
impugnado responde a processo-crime, por infração 
do art. 155 do Código Penal, do que decorre sua 
inelegibilidade na forma da Lei Complementar n 9 5, 
art. I9, inciso I, alíneas f e n. 

Para prova de suas alegações, o Sr. Promotor 
juntou os documentos de fls. 4 e 5, inclusive prova 
do recebimento de duas denúncias contra o im
pugnado. 

O impugnado manifestou-se à fls. 9-15. 
Afinal, o M M . Juiz Eleitoral decidiu a questão 

nos termos da sentença de fls. 51-53, indeferindo o 
pedido de registro da candidatura de Mário Caritá. 

Inconformado, o impugnado formulou recurso e, 
em suas razões, com o adminículo de fundamentos 
anteriormente invocados, pediu a reforma da r. de
cisão recorrida. 

O Dr. Promotor de Justiça, por sua vez, apre
senta suas contra-razões, à fls. 70 a 72. 

A seguir, encontra-se a cópia da sentença do 
M M . Juiz de Direito de Rio Claro, condenando o 
réu a sete meses de detenção, sentença esta con
firmada por V. Acórdão do Tribunal de Alçada 
Criminai, pelo crime de desacato definido no art. 331 
do Código Penal. 

Manifestou-6e, então, o douto defensor do re
corrido, à fls. 83-85, procurando argumentar com 
a extinção da pena, pelo decurso do prazo de sursis, 
baseado em certidão que se encontra à fls. 86, para 
daí argumentar com a elegibilidade do candidato, 
reiterando, por outro lado, a argumentação anterior 
no sentido de que a tentativa de furto não é crime, 
que o patrimônio a que alude o dispositivo da Lei 
de Inelegibilidades invocado é apenas o público, e, 
finalmente, que foi vítima de um processo injusto, 
porque os documentos que teria tentado furtar eram, 
na verdade, seus. 

Nesta instância, a douta Procuradoria Regional 
Eleitoral manifestou-se pela confirmação da senten
ça recorrida, nos termos do parecer de fls. 89-90. 

É o relatório. 
Meu voto nega provimento ao recurso e con

firma a douta sentença recorrida. De resto, em 
face dos preceitos legais aplicáveis à espécie em 
julgamento, isto é, a alínea n, do inciso I, do ar
tigo I 9, da Lei Complementar n 9 5, são inelegíveis, 
para qualquer cargo eletivo, os que tenham sido 
condenados ou respondam a processo-crime por de
núncia do Ministério Público recebida pela auto
ridade judiciária competente, por, entre outros, crime 
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contra o patrimônio. Ora, estando o impugnado 
neste caso, tornou-se inelegível. — Luiz Magalhães. 

O TSE negou provimento ao recurso. 
Acórdão n? 5.194, publicado no B . E . n? 256. 

ACÓRDÃO N.° 65.079 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Processo n? 2.631, da classe segunda, recurso em 
que é recorrente Hércules Machado Plorence Pilho 
e recorrido o Ministério Público Eleitoral, acordam, 
à unanimidade, os Juizes do Tribunal Regional Elei
toral do Estado de São Paulo, depois de ouvida a 
douta Procuradoria Regional, em não conhecer do 
apelo, nos termos do voto do Relator, que fica 
fazendo parte integrante da presente decisão. 

São Paulo, 29 de setembro de 1972. — Adriano 
Marrey, Presidente. — Garibalâi Carvalho, Relator. 
— Presente: Alberto Muylaert, Procurador Regional. 

VOTO 

O Ministério Público Eleitoral impugnou o re
gistro da candidatura do Dr. Hércules Machado 
Florence Filho, às eleições para a Câmara Muni
cipal desta Capital, pelo fato de que ele só é eleitor, 
neste município, a partir de 30 de maio deste ano, 
contrariando, assim, o disposto no art. 34, inciso TH, 
da Resolução n? 9.224, do E . Tribunal Superior Elei
toral. 

O candidato contestou a impugnação, alegando 
ater-se ela "à dura e fria letra da lei", pois, "com 
comprovado domicílio civil, nesta Capital, há quase 
trinta anos, tem ele conhecimento de muitos de 
seus problemas e até algumas soluções". E que a 
seu caso deve aplicar-se, por analogia, o decidido 
pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, no processo 
relativo ao registro da candidatura do Deputado 
Plínio Salgado (fls. 30-31). 

Nas alegações à fls. 33-34, o impugnante argüiu 
a inaplicabilidade, à espécie, da mencionada decisão 
do E. Tribunal Superior, pelas consignações de sua 
própria ementa, e que outra é a situação do candi
dato de registro ora impugnado, referindo-se a que 
aquela V . Corte, através da Resolução tí> 9.224, exige 
o domciílio eleitoral, "que difere do lugar onde a 
pessoa tem os seus interesses civis, comerciais e 
mesmo sociais". E o impugnado reiterou suas alega
ções anteriores. 

O M M . Juiz Eleitoral proferiu sua c. decisão, 
reconhecendo os méritos do recorrente, mas indefe
rindo o registro pleiteado, porque não cumprida a 
exigência da Lei Complementar n? 5, na esteira da 
Constituição Federal; porque inexiste a conjunção 
possível entre o conceito jurídico do domicílio civil 
e do eleitoral; e porque não semelhante a espécie 
julgada à do, afinal deferido, registro da candida
tura de Plínio Salgado, nem à outra, em que era 
interessado Domício Gondim. 

Interpos-se dela recurso, regularmente proces
sado, subindo os autos a esta C. Corte, na qual, 
em seu parecer de fls. 59-60, a douta Procuradoria 
Regional levantava a preliminar da mternipestividade 
de sua interposição, verificada no 49 dia após a 
apresentação da r. decisão em cartório, e, no mérito, 
se manifesta por seu não provimento. 

De início, acolho a preliminar argtiida. 
Como consta da Lei Complementar n 9 5, o prazo 

para a interposição do recurso, de três dias, se 
inicia desde o momento da apresentação, em cartório, 
pelo M M . Juiz Eleitoral, de sua decisão, também de 
se proferir em prazo igual (art. 10); e, como os 
demais prazos nela consignados, é ele peremptório 
e contínuo, correndo em secretaria ou cartório e, 
in casu, nem se suspendendo aos sábados, domingos 
e feriados (art. 18). 

A sentença foi proferida e recebida em Cartório 
em 19 deste mês (fls. 38), vencendo-se assim no 
ÉÜa 22, seguinte, o prazo para dela se recorrer. O re

curso, entretanto, só se interpôs no dia seguinte, 23, 
ou seja, no 4? dia (fls. 40). 

Isto posto, não conheço do recurso, por intem
pestivo. — Garibaldi Carvalho. 

O TSE negou provimento ao recurso. 
Acórdão n? 5.129, publicado no B . E . n? 255. 

ACÓRDÃO N.° 65.088 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Processo n 9 2.630, da classe segunda, recurso em 
que é recorrente Pedro Fernandes Bernal e recorrido 
João Machado de Medeiros Fonseca, acordam, sem 
divergência de votos, os Juizes do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo, depois de ouvida 
a douta Procuradoria Regional, em negar provimento 
ao apelo, mantida, assim, a r. decisão recorrida, 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da presente decisão. 

São Paulo, 2 de outubro de 1972. — Adriano 
Marrey, Presidente. — I-uis Magalhães, Relator. — 
Presente: Alberto Muylaert, Procurador Regional. 

VOTO 
Pedro Fernandes Bernal, candidato a Vereador 

pela Aliança Renovadora Nacional, ofereceu, tempes
tivamente impugnação ao pedido de registro do can
didato a Prefeito Municipal de Itu, pela Aliança 
Renovadora Nacional, João Machado de Medeiros 
Fonseca, pelos motivos constantes de fls. 2-6. 

Com a impugnação, vieram os documentos de 
fls. 7-50. 

Expedido edital, o impugnado apresentou sua 
contrariedade à impugnação, à fls. 87-101. Com a 
contrariedade, os documentos de fls. 102-121. 

O Ministério Público emitiu parecer, entendendo 
que a impugnação não merecia acolhida, pelos mo
tivos constantes de fls. 123-128, assim concluindo: 
" . . . por não haver ficado comprovada, a presente 
impugnação deve ser julgada improcedente, deferin-
do-se o pedido de registro do candidato a Prefeito, 
João Machado de Medeiros Fonseca". 

Aberta vista às partes, apresentaram elas suas 
alegações em que, genericamente, se limitaram a re
petir as manifestações constantes da impugnação 
incial e da contrariedade. 

Finalmente, à fls. 147, assim decidiu o M M . Juiz 
Eleitoral da 59» Zona, Itu: "Por todo o exposto, e 
tendo por não provados os fatos constantes da im
pugnação de fls. 2-6, sem amparo na legislação per
tinente, rejeito a impugnação oferecida por Pedro 
Fernandes Bernal ao pedido de registro da candi
datura de João Machado de Medeiros Fonseca a 
Prefeito Municipal de Itu...", para, a seguir, deferir 
o pedido de registro citado. 

Inconformado, o impugnante recorreu para este 
E. Tribunal, oferecendo as razões de fls. 153-160. 

O impugnado ofereceu, por sua vez, suas contra-
razões, à fls. 163-170. 

O Dr. Promotor de Justiça, no parecer de folhas 
171, pediu a confirmação da r. decisão recorrida. 

Nesta instância, a douta Procuradoria ofereceu 
parecer, opinando pela integral confirmação da 
r. sentença recorrida. 

É o relatório. 
Com efeito, é de ser mantida a r. decisão do 

M M . Juiz a quo, sem embargo dos fatos narrados 
na petição e demais pronunciamentos da impugna
ção, demonstrativos da atuação ilegal do candidato 
quando Prefeito. Não se encontra na Lei Comple
mentar n 9 5 sucedâneo jurídico para acolher a ar
güição de inelegibilidade do candidato João Ma
chado de Medeiros Fonseca. Realmente, este can
didato, no caso do Cemitério Carmelita de Itu, tom
bado pelo Patrimônio Histórico Nacional, agiu ilegal
mente ao iniciar sua destruição, a tempo impedida, 
porque o então Juiz Substituto da 4» Vara Federal, 
Dr. Caio Plínio Barreto, tolheu a ação do então 
Prefeito, assim reservando para os contemporâneos 
e para a posteridade obra da maior significação 
histórica para Itu. 
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Todavia, a concessão de mandado de seguranç 
contra o ato do impugnado não é de molde a torná-lo 
inelegível 

Assim, meu voto é no sentido de que seja negado 
provimento ao recurso, com manutenção da decisão 
recorrida. — Luiz Magalhães. 

O TSE negou provimento ao recurso. 
Acórdão n 9 5.154, publicado no B . E . n 9 255. 

ACÓRDÃO N.° 65.107 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Processo n 9 2.653, da classe segunda, recurso em que 
são recorrentes a Aliança Renovadora Nacional e 
Luiz Carlos Tozzini Delia Guardiã e são recorridos 
Antoine Boutrcs Darhouni e Homero Saturnino 
Tafner, acordam, à unanimidade, os Juizes do Tri
bunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, 
depois de ouvida a douta Procuradoria Regional, em 
não conhecer dos apelos, por extemporâneos, nos 

. termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante da presente decisão. 

São Paulo, 3 de outubro de 1972. — Adriano 
, Marrey, Presidente. — Galvão Coelho, Relator. — 
* Presente: Alberto Muylaert, Procurador Regional. 

VOTO 

Na convenção municipal da Aliança Renovadora 
Nacional de Serra Negra concorreram duas chapas, 
cada uma composta de dezoito nomes. Foram apu
rados vinte e quatro votos, cabendo 16 à Chapa n 9 1 
e oito à Chapa n 9 2. 

Dividindo 24 por 9, o Presidente da Convenção 
obteve o quociente de 2,66, consoante determina o 
§ I9, do art. 29, da Resolução n? 9.224. Acontece, 
porém, que o Presidente entendeu de aplicar os 
arts. 106 e 107 do Código Eleitoral, arredondando 
esse quociente para 3, que, segundo ele, passou a 
ser o quociente da convenção. Em seguida, dividiu 
por três o número de votos atribuído a cada chapa, 
obtendo, por essa forma, 5 lugares para a primeira 
lista, e 2 para a segunda, e dobrou esse número, fi
cando, portanto, a primeira lista com 10 e a se
gunda com quatro, havendo assim quatro sobras, que 
foram atribuídas à Chapa n 9 1, que ficaria, por esse 
critério, com 14 lugares, ao passo que à Chapa n 9 2 
caberiam tão-somente 4. 

Antoine Boutros Darhouni e outros impugnaram 
o pedido de registro dos dois últimos componentes 
da Chapa n 9 1, que são Mário Rielli e João Gallo, 
pretendendo que fossem eles substituídos por dois 
dos imipugnantes, que são Irineu Saragiotto e Braz 
Eduardo de Castro Blotta, sustentando que o critério 
adotado pelo Presidente não está certo e que à 
Chapa n 9 2 devem caber seis lugares, e não apenas 4. 
Consigne-se que, anteriormente, eles próprios haviam 
apresentado uma reclamação nesse mesmo sentido, 
que foi acolhida pelo M M . Juiz, .por sentença que 
veiu a ser anulada por este Tribunal, que não en
frentou, entretanto, o mérito da controvérsia, enten
dendo que o momento era inoportuno, e que a ques
tão deveria ser reaberta por ocasião do pedido de 
registro. 

A impugnação foi contestada, alegando-se pre
liminarmente que, antes de ingressar em Juízo, de
veriam os impugnantes reclamar perante a Comissão 
Executiva Regional e que o critério adotado obedeceu 
expressamente às determinações da Comissão Exe
cutiva Regional, como se vê de instruções endere
çadas aos Diretórios Municipais, constantes do ofício 
cuia fotocópia se acha à fls. 148, pelo qual se vê 
que, efetivamente, se recomenda a aplicação dos 
arts. 106 e 107 do Código Eleitoral com referência 
ao arredondamento de frações. Pretenderam, tam
bém, os impugnantes ouvir testemunhas, o que foi 
indeferido pelo M M . Juiz, que entendeu não ser o 
caso, ensejando a interposição de um agravo no 
auto do processo (fls. 153-155). 

O M M . Juiz, apôs minuciosas considerações, 
iulgou procedente a impugnação, para declarar que 
houve erro no critério para apuração do quociente 
da convenção determinando que esse quociente é 
de 2,66, e não de 3, como havia sido fixado, pelo 

que a Chapa "1" tem direito a doze nomes, exclnin-
do-se da mesma Mário Rielli e Nelson João Gallo, 
últmos colocados, e a chapa "2" a seis nomes, in
cluindo-se Braz Eduardo de Castro Blotta e Irineu 
Saragiotto, respectivamente 59 e 69 colocados na 
ordem de apresentação. 

O Diretório Municipal, por seu Presidente, re
correu dessa decisão (fls. 165-171), sob as mesmas 
alegações anteriormente apresentadas, o recurso foi 
regularmente processado, e outro candidato, Luiz 
Carlos Tozzini Delia Guardiã, também apresentou 
recurso, repetindo as razões constantes do outro, e 
acrescentando que o candidato Homero Saturnino 
Tafner é inelegível, nos termos da alínea n, do in
ciso I, do art. I9, da Lei Complementar n 9 5, isso 
porque foi condenado como incurso nas penas do 
art. 331 do Código Penal, por sentença transitada 
em julgado. Esse delito está capitulado entre os 
crimes praticados por particular contra a adminis
tração em geral (desacato a funcionário público no 
exercício de sua função, ou em razão dela). Uma 
certidão da sentença condenatória está à fls. 93 dos 
autos por onde se vê. também, que foi julgada extinta 
a punibilidade, pois que o réu efetuou o pagamento 
da multa a que havia sido condenado. Posterior
mente, o mesmo impugnante, Luiz Carlos Tozzini 
Delia Guardiã desistiu da impugnação com refe
rência aos candidatos Castro Blotta e Saragiotto, 
mantendo-a porém relativamente a Taffner. 

O M M . Juiz .por despacho de fls. 193-194, deixou 
de receber o recurso de Delia Guardiã, por ter sido 
interposto no dia 25 de setembro, fora de prazo, 
portanto, pois que a sentença foi publicada no dia 
20. Contudo, reconhece, lealmente, que lhe passou 
desapercebido o fato de Taffner haver sido conde
nado por crime que o tornou inelegível, entendendo 
que, embora lhe fosse dado decretar de ofício a 
inelegibilidade. não lhe era lícito à esta altura, e 
depois de uma decisão transitada em julgado, inovar 
a respeito, deixando a matéria para ser apreciada 
pelo Tribunal. 

Nesta instância, a douta Procuradoria Regional 
• opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do 
recurso, por entender que o mesmo foi interposto 
fora de prazo, pois que só foi entregue ao Sr. Es
crivão Eleitoral às 18.45 horas do último dia. quando 
é certo que o expediente se havia encerrado às 18 
horas e que., a partir desse momento, a decisão 
havia transitado em julgado. 

Quanto ao mérito, opina pela confirmação da 
sentença, sustentando que a decisão é incensurável, 
admitindo que o critério adotado pelo Presidente 
da Comissão para a distribuição dos lugares estava 
errado. 

Relativamente ao recurso de fls. 174, manifes
tado por Luiz Carlos Delia Guardiã, sustenta a Pro
curadoria que não há dúvida que o mesmo é extem
porâneo. Admite que Homero Saturnino Taffner é 
inelegível, e que, portanto, sua cand!datura não 
deveria ter sido registrada. Mas. tendo transitado 
em iulsado quanto a ele. a sentença que determinou 
o reeistro. não é possível o reexame do caso. A 
solução do assunto será por ocasião da expedição do 
diploma que. eventualmente, venha a ser concedido, 
quando então poderá ser interposto recurso. 

)t o relatório. 
Meu voto não toma conhecimento do recurso 

por entender aue o mesmo foi interposto fora de 
W Y I V O . D"t" nenia.. entretanto de!xo de acolher o 
motivo invocado nela. douta Procuradoria, de aue o 
prayo teria se esgotado às 18 horas do dia vinte 
e auatro (24). rendo aue a petição só foi entreeue 
oo escrivão âs, 18 *h horas do dia. vinte e ouatro (24), 
detmis de encerrado o expediente. Em deci«5o pro
ferida ainda ontem, decidiu-se por unanimidade, em 
caso de aue fui relator, que, na Justiça Eleitoral, 
ao contrário do oue acontece na Justiça comum, o 
exnediente na. realidade não se encerra às 18 horas, 
como é notório. Inúmeros atos são praticados deoois 
das dezoito horas, e nem por isso ninsuém se lem
brou de aTeüir sua nulidade. por esse motivo. 

•Mas acontece, no caso em exame, que a sen
tença foi junta aos autos no dia 20 de setembro, 
como se vê da certidão de fls. 156 verso. O art. 45 
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da Resolução n? 9.224, diz. textualmente, que o Juiz 
apresentará a sentença em cartório três dias após 
a data em que os autos lhe forem conclusos, e a 
partir desse momento, passará a correr o prazo 
de três dias para interposição de recurso para o 
Tribunal Regional Eleitoral. 

(Portanto, apresentada a sentença no dia 20 e 
junta aos autos nessa data. como está certificado 
à fls. 156 v., a partir do momento da juntada, co
meçou a fluir o prazo para recurso, que terminou 
dia 23. Entretanto, sua interposição foi no dia 24, 
mediante entrega da petição ao Escrivão, sendo o 
despacho do Juiz do dia 25. 

É verdade que se expediu mandado para se dar 
conhecimento da sentença aos impugnantes, o que 
ocorreu no dia 21 (fls. 164). Mas, primeiramente, 
há que observar que a expedição desse mandado 
era absolutamente desnecessária, diante dos termos 
do referido art. 45. Ademais, com a devida vênia 
do M M . Juiz. não lhe era lícito prorrogar prazos. 
A única hipótese em que isso pode ocorrer, é aquela 
prevista no art. 35 do Código de Processo Civil, que 
seria subsidiariamente aplicável, mas desde que haja 
requerimento de uma das partes e assentimento das 
outras. — Galvão Coelho. 

O TSE não conheceu do primeiro e negou pro
vimento ao segundo. 

Acórdão n? 5.164, publicado no B . E . n ' 256. 

ACÓRDÃO N.° 65.126 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Processo n ' 2.695, da classe segunda, recurso em 
que são recorrentes João Domingues de Oliveira e 
a Aliança Renovadora Nacional e são recorridos 
Édison de Sene e o Ministério Público Eleitoral, 
acordam, à unanimidade, os Juizes do Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado de São Paulo, depois de 
ouvida a douta Procuradoria Regional, em negar 
provimento ao apelo, mantida a r. sentença recor
rida, nos termos do voto do Relator, que fica fa
zendo parte integrante da presente decisão. 

São Paulo, 5 de outubro de 1972. — Adriano 
Marrey, Presidente. — Galvão Coelho, Relator. — 
Presente: Alberto Muylaert, Procurador Regional. 

VOTO 

O M M . Juiz da 53? Zona Eleitoral, Itapeva, 
indeferiu o registro da candidatura de João Domin
gues de Oliveira ao cargo de Prefeito do Município 
de Buri, dando-o como inelegível, por força do dis
posto no art. 1?, inciso I, alínea n, da Lei Comple
mentar n9 5, visto o mesmo ter sido condenado, 
por sentença transitada em julgado, pelo crime de 
desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, o 
qual se situa entre os delitos contra a Adminis
tração Pública. . | l̂ f: 

A Aliança Renovadora Nacional, partido a que 
pertence o candidato, inconformada, recorreu dessa 
decisão, alegando, em resumo, que a condenação foi 
apenas a do pagamento de multa, taxa peniten
ciária e custas. Tendo efetuado esse pagamento, en
tende que o recorrente está reabilitado, não sendo 
de se exigir, no caso, as formalidades do art. 743 
do Código de Processo Penal, pois que a reabilita
ção, com o simples pagamento da multa, opera-se 
antomaticamente. 

O recurso foi contra-arrozoado (fls. 169-170), e, 
nesta instância, a douta Procuradoria Regional opina 
pelo seu desprovimento, desde que não ocorreu absol
vição e nem se provou reabilitação penal devidamente 
processada. 

É o relatório, 
Meu voto nega provimento ao recurso e con

firma a sentença recorrida. De toda evidência que 
não pode ser aceita a tese do recorrente de que a 
reabilitação, no caso, operar-se-ia automaticamente, 
independentemente de qualquer formalidade, decor
rendo do simples pagamento da multa. 

Basta que se atente para as disposições dos ar
tigos 119, inciso I, do Código Penal, e 744 do Código 
de Processo Penal, o primeiro estabelecendo que o 

condenado deve apresentar provas de bom compor
tamento e o segundo, que o requerimento de reabi
litação deve ser instruído, além de outros documen
tos, com certidões comprobatórias de não ter o re
querente respondido, nem estar respondendo a pro
cesso penal, em qualquer das comarcas em que houver 
residido dentro do prazo de quatro ou oito anos pos
teriores à condenação. 

No caso do recorrente, como está provado pela 
certidão de fls. 5 dos autos em apenso. verifica-se 
que, de 1953 até esta data, ele respondeu ou está 
respondendo por. nada menos, de quinze processos 
•penais, pelos mais variados crimes, tais como furto, 
dano, homicídio Qualificado, desacato, extorsão, 
lesões corporais, iniúria e falsidade documental. 

Ora entender-se que um indivíduo com essa 
folha-corrda de antecedentes possa ser considerado 
automaticamente reabilitado, unicamente pelo pa
gamento de uma multa, que lhe foi imposta no 
mais leve des processos a que resx>ondeu. e. portanto, 
em condições de se eleger Prefeito, positivamente, 
não encontra o menor apoio na lei e nem no próprio 
bom senso. 

Nego provimento ao recurso, esclarecendo que, 
havendo outro processo idêntico versando exata
mente sobre os mesmos pontos de fato e de direito, 
cuia sentença foi preferida no mesmo sentido, dá 
qual houve recurso do próprio candidato, cuios autos 
foram apensados,. tom^m nego provimento a esse 
recurso. — Galvão Coelho. 

O TSE negou provimento. 
Acórdão n? 5.155, publicado no B . E . n? 255. 

ACÓRDÃO N.° 65.146 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Processo n? 2.609. da classe segunda, recurso em que 
é recorrente a Sublegenda "2" da Aliança Renova
dora Nacional e recorrido o M M . Juiz Eleitoral da 
63» Zona, Jaú acordam, à unanimidade, os Juizes 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo em neear provimento ao apelo, nos termos do 
parecer da douta Procuradoria Regional, que adotam 
como parte integrante da presente decisão. 

São Paulo. 9 de outubro de 1972. — Adriano 
Marrey, Presidente. — Carvalho Filho, Relator. — 
Presente: Alberto Muylaert, Procurador Regional. 

PARECER 
1. Recorre tempestivamente a Sublegenda 2 da 

ARENA de Jaú, à fls. 28. da sentença pela qual o 
M M . Juiz Eleitoral indeferiu pedido de substituição 
de candidato à Câmara Municipal, por não ter sido 
prcced;do nos termos do art. 55 da Resolução núme
ro 9.224, do E . Tribunal Superior Eleitoral. 

Sustenta a recorrente que. tendo o candidato 
Antônio Teixeira Gomes sido considerado inelegível, 
foi solicitada sua substituição pela eleitora lolanda 
Cândida de Oliveira Mazei. indicada pelos institui-
dores da sublesenda recorrente, sendo essa a forma 
válida de escolha, segundo se deoreende da Lei 
n? 5.453, de 1968. 

O candidato considerado inelegível desistiu ex
pressamente de recorrer (fls. 31). 

2. 'Confunde a recorrente dois casos diversos 
de substituição de candidatos aue renunciem, seiarn 
juleados inelegíveis ou venham a falecer. Esses 
casos são os a que se referem os arts. 55 e 56 da 
Resolução citada. d*spondo o primeiro para a hipó
tese de eleição pelo s i s t ema proporcional e o outro 
para as eleições maioritárias. 

No caso, tratando-ee de candidato a vereador, 
impunha-se a aplicação do art. 55. segundo o aual 
"o substituto será escolhido em convenção, reduzido 
a 3 (três) dias o prazo para a convocação desta, e a 
substituição só poderá se dar se o novo pedido, com 
a observância de todas as formalidades ex'?idas para 
o registro, for apresentado até 60 (sessenta) dias 
antes do pleito". 

3. Não resultando a escolha da substituta de 
convenção, não podia mesmo ser deferido o pedido 
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da sublegenda a que pertence, motivo por que, ao 
ver desta Procuradoria, é de se negar provimento 
ao apelo. 

É o parecer. 
São Paulo. 4 de outubro de 1972. — Alberto 

Muylaert, Procurador Regional Eleitoral. 

O TSE deu provimento ao recurso. 
Acórdão n 9 5.207, publicado no B . E . n 9 256. 

ACÓRDÃO N.° 65.148 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Processo n 9 2.701, da classe segunda, recurso em que 
é recorrente Osvaldo Orlandi e recorrido Francisco 
Benite, acordam, à unanimidade, os Juizes do Tri
bunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, 
depois de ouvida a douta Procuradoria Regional, em 
negar provimento oo apelo, nos termos do voto do 
Relator, que fica fazendo parte integrante da pre
sente decisão. 

São Paulo. 9 de outubro de 1972. — Adriano 
Marrey, Presidente. — Galvão Coelho, Relator. — 
Presente: Alberto Muylaert, Procurador Regional. 

VOTO 

Osvaldo Orlando e Otávio Lassen impugnaram 
o registro da candidatura de Francisco Benite ao 
cargo de Prefeito do Município de Osvaldo Cruz, 
citando, genericamente, as disposições da Lei Com
plementar n 9 5. 

Alegam, em suma, que, exercendo o impugnado 
o cargo de gerente da agência local da Caixa Eco
nômica do Estado de São Paulo, sendo, também, 
Provedor da Santa Casa de Misericórdia, entidade 
que goza de vantagens asseguradas pelo Poder Pú
blico, deveria ter se desincompatibilizado, afastando-
se dos cargos, pelo menos três meses antes do pleito, 
o que não ocorreu. 

O M M . Juiz julgou improcedente a impugnação. 
dizendo que o art. 1?. inciso TI, alínea h, da Lei 
Complementar n 9 5, dispõe que são inelegíveis, até 
seis meses depois de afastados das funções, os pre
sidentes, diretores ou superintendentes das socedades, 
empresas ou estabelecimentos que gozam, sob qual
quer forma, de vantagens asseguradas pelo Poder 
Público, ou que tenham exclusivamente por objeto 
operações financeiras e façam publicamente apelo à 
poupança e ao crédito, inclusive através de coope
rativas, sendo o prazo reduzido de três meses no 
âmbito municipal. Não exercendo o impugnado o 
cargo de presidente, diretor ou superintendente, mas 
sendo apenas gerente da Caixa Econômica, entendeu 
o M M . Juiz não se lhe aplicar a mencionada res
trição, mas que, sendo a gerência equiparada à 
função de chefia, devia se afastar tão-somente a 
partir do registro de sua candidatura, afastamento 
esse, aliás, que já recorreu, desde 9 de setembro, 
como consta do documento de fls. 15. Quanto ao 
cargo de Provedor da Santa Casa, diz a sentença 
que a impugnação só poderia se enquadrar no ar
tigo l 9 , inciso H , alínea i, da mesma Lei Comple
mentar n? 5, que se refere a .pessoa jurídica ou em
presa cuja atividade consista na execução de obras, 
na prestação de serviços ou fornecimento de bens 
por conta ou sob controle do Poder Público. Mas, 
conforme a sentença, a Santa Casa de Osvaldo Cruz 
não é mantida por contribuições do Poder Público, 
recebendo apenas uma subvenção correspondente 
apenas a 7% de seu orçamento, aproximadamente, 
o que não é suficiente para caracterizar a hipótese 
prevista na lei. Acresce ainda que o impugnado se 
afastou do cargo de Provedor, desde 15 de agosto, 
como se vê do documento de fls. 16, que é uma cópia 
da ata de uma reunião da Irmandade da Santa 
Casa. 

' Inconformado, o impugnante recorreu dessa 
sentença, renovando a argumentação anteriormente 
usada e acrescentando que o afastamento do cargo 
de Provedor da Santa Casa não pode ser havido como 
efetivo porque, posteriormente a esse afastamento, 
foram emitidos cheques assinados pelo recorrido. 

Em suas contra-razões, o recorrido levanta a 
preliminar de não se conhecer do recurso, por não 
ter sido subscrito por advogado legalmente habili
tado, e repete suas alegações constantes da con
testação. 

A douta Procuradoria opina pelo não conheci
mento da preliminar e pela confirmação da sen
tença, dizendo que a Caixa Econômica não é repar
tição pública e que a Santa Casa, só pelo fato de 
receber a irrisória subvenção de doze mil cruzeiros 
por ano e gozar de isenção de impostos, isso não 
pode ser considerado como "vantagens asseguradas 
pelo Poder Público", nos termos da lei. Ademais, 
é de se ponderar que a disposição legal visa enti
dades ou empresas de fins lucrativos, o que, obvia
mente, não ocorre na espécie, sendo que os .admi
nistradores da Santa Casa não recebem vantagem 
de espécie alguma, sacrificando seu tempo e seus 
negócios particulares em benefício da comunidade, 
não sendo justo que se vejam na contingência de 
enfrentar um processo como o de que se trata 
(fls. 125-126). 

É o relatório. 
Não acolho a preliminar, pois que a lei, ao 

dizer que os próprios candidatos podem oferecer im
pugnação. deixa claro que não será necessário que 
o impugnante se faça representar por advogado. 
Aliás, mesmo que assim não fosse, o fato é que o 
recurso está subscrito por advoeado, a quem o re
corrente outorgou procuração (fls. 85). 

No mérito, meu voto confirma integralmente a 
sentença, que bem examinou o caso e decidiu com 
acerto. 

Relativamente ao primeiro ponto, é certo que, 
sendo o recorrido apenas gerente da agência local 
da Caixa Econômica, não pode ser equiparado a 
Superintendente. Diretor ou Presidente, como pre
tende o recorrente. Tratando-se da aplicação de lei 
restritiva de direitos, não podem os seus termos 
esr ampliados, como é pacífico na doutrina e na 
jurisprudência. 

A Caixa Econômica do Estado de São Paulo é 
uma autarauia. Já tem sido decidido pelo Egrégio 
Supremo Tribunal Federal que "os servidores de 
autarquias não são funcionários públicos; estão su
jeitos a um regime, a um estatuto particular. Para 
certos efeitos, estão equiparados aos funcionários 
públicos. Essa equiparação, todavia, não impede que 
tenham eles um estatuto especial" ("Revista de 
Direito Administrativo" 27-132, 24-205, "Revista Fo
rense" 137-44). Nesse sentido, tem sido a orien
tação doutrinária, consoante sustenta Hely Lopes 
Meirelles ("Direito Administrativo Brasileiro", pá
gina 292) . 

Embora se possa discordar dessa teoria, e há 
mesmo inúmeros julgados em sentido contrário, e se 
considere que, entre os efeitos a que se refere o 
aresto do Colendo Supremo Tribunal esteja o de 
dever se desincompatibilizar, o máximo que se po
deria fazer, no caso sob julgamento, é, como acen
tuou o M M . Juiz, equiparar gerente àquele que 
exerce cargo de chefia, cuja desincompatibilização 
deve ser após o registro da candidatura. E isso já 
havia ocorrido anteriormente, em 9 de setembro, 
como se vê do documento de fls. 15, sendo a sen
tença que determinou o registro da candidatura do 
dia 28 do mesmo mês (fls. 73). 

Quanto ao cargo de Provedor, também não assiste 
razão ao recorrente. A Santa Casa de Misericórdia 
não se enquadra entre aquelas empresas cuja ativi
dade consiste na execução de obras, prestação de 
serviços ou fornecimento de bens por conta ou sob 
controle do Poder Público. Trata-se, como é óbvio 
e notório, de entidade de fins assistenciais e bene-
•flcientes, sem qualquer intuito lucrativo, como consta, 
aliás, dos Estatutos, cuja cópia está à fls. 18. O 
Provedor nada recebe e não seria justo que viesse 
a ser considerado inelegível, punição para quem se 
sacrifica em favor da coletividade. Mas ainda que 
assim não se considerasse, o fato é que o recorrido 
deixou o cargo em 15 de agosto, como se vê da 
cópia da ata que está à fls. 16, que foi devidamente 
conferida e concertada, da qual consta que, apesar 
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dos pedidos para que continuasse, aíastou-se exata
mente para que não se fizesse exploração política. 
Com referência aos cheques com a assinatura do 
recorrido e que têm data posterior ao seu afasta
mento, dessa mesma ata consta que assim foi feito, 
isso porque o Secretário da Irmandade, que seria 
candidato a vereador (aüás, pelo Partido contrário), 
também se iria afastar, e na dúvida, achou-se mais 
prudente que esses cheques ficassem em poder do 
Tesoureiro, assinados previamente. Houve boa-fé por 
parte do recorrido, como bem assinala a sentença 
e a simples emissão desses cheques, com a ressalva 
feita na ata, não quer dizer que o recorrido tenha 
continuado a exercer o caTgo de Provedor. 

Nego provimento ao recurso. — Galvão Coelho. 

O TSE não conheceu do recurso. 
Acórdão n? 5.142, publicado no B . E . n? 255. 

ACÓRDÃO N.° 65.151 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Processo n 9 2.710, da classe segunda, recurso em que 
é recorrente Geraldo Nogueira da Silva e recorrido 
Antônio de Freitas Avelar, acordam, sem divergência 
de votos, os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de São Paulo, depois de ouvida a douta 
Procuradoria Regional, em rejeitar a preliminar de 
intempestividade, conhecendo do apelo, para, no mé
rito, dar-lhe provimento, deferindo, assim, o registro 
do candidato recorrente. 

Assim decidem, nos termos do voto do Relator, 
que fica fazendo parte integrante da presente de
cisão. 

São Paulo, 9 de outubro de 1972. — Adriano 
Marrey, Presidente. — Carlos Ortiz, Relator. — Pre
sente: Alberto Muylaert, Procurador Regional. 

VOTO 

Antônio de Freitas Avelar, candidato a Verea
dor pela Sublegenda "2" da Aliança Renovadora 
Nacional, em Caraguatatüba, impugnou o pedido de 
registro, pela Sublegenda "1" do mesmo Partido, 
da candidatura a Prefeito Municipal de Caragua
tatüba, no próximo pleito de novembro, de Geraldo 
Nogueira da Silva, sob o fundamento de que dito 
candidato é inelegível, nos termos do art. I9, inciso I, 
alínea n, da Lei Complementar n 9 5, de 29 de abril 
de 1970, de vez que, processado criminalmente por 
crime de responsabilidade previsto no Decreto-lei 
n 9 201, de 27 de fevereiro de 1967, em face de de
núncia do Ministério Público, recebida pelo Juízo 
da Comarca de Caraguatatüba, foi absolvido em Pri
meira Instância, pendendo, porém, a sentença abso-
lutória de recurso interposto pela Prefeitura Muni
cipal, na qualidade de assistente de Acusação, ainda 
em fase de processamento. 

O candidato impugnado apresentou contestação 
e, a final, o Juiz Eleitoral acolheu a impugnação, 
pela decisão de fls. 80-83, declarando inelegível o 
candidato e sobrestando o registro de seu compa
nheiro de chapa. 

Irresignado, o candidato impugnado recorreu, sus
tentando que a absolvição, ainda que por sentença 
recorrível, bastava para afastar a inelegibilidade, 
ainda mais porque o recurso não teve efeito sus-
pensívo, na ação penal. Frisando os prejuízos que 
do indeferimento lhe advirão, quer a reforma da 
sentença recorrida, para que se defira o seu re
gistro (fls. 86-92). 

O recurso foi bem processado, tendo o impug
nante contra-arrazoado, sustentando, preliminarmen
te, a intempestividade do apelo (fls. 110-115). 

O Magistrado manteve a sentença (fls. 121) e, 
nesta Instância, o Procurador Regional opina pela 
rejeição da preliminar de intempestividade e, no 
mérito, pelo provimento do recurso (fls. 124-125). 

Assim relatados e, rejeitada a preliminar de i n 
tempestividade, conhece-se do recurso e dá-se-lhe 
provimento para deferir o registro da candidatura 
de Geraldo Nogueira da Silva ao cargo de Prefeito 
Municipal de Caraguatatüba, na chapa apresentada 

pela Sublegenda "1" da Aliança Renovadora Na
cional. 

O recurso é conhecido de vez que apresentado, 
rigorosamente, no terceiro dia — l 9 de outubro — 
posterior à data da sentença recorrida e de sua 
publicação em Cartório — 28 de setembro (fls. 86 
e 83). E assim, mesmo que se contasse por horas, 
só para argumentar, o prazo recursal estabelecido 
no art. 10 da Lei Complementar n 9 5, pois, tendo a 
sentença baixado às 17 horas do dia 28 de setembro, 
em Cartório, o apelo foi protocolado, também em 
Cartório, às 14,30 horas do terceiro dia imediato. 
Tem-se entendido, porém, com indiscutível acerto, 
que, na contagem do prazo, em tal hipótese, não 
entra o dia da publicação da sentença, já que fixado 
em dias, e não em horas. 

No mérito, sustenta a decisão recorrida que, 
quando a lei diz "enquanto não absolvidos", há de 
se entender que a absolvição seria a definitiva e 
imutável, não sujeita a reforma pela via recursal 
ordinária. 

Diverge-se, "ata máxima venia", desse enten
dimento, ainda que se lhe reconheça o fascínio da 
simplicidade, a exata correspondência à interpretação 
gramatical e isolada do texto da Lei Complementar. 

Se fosse atendido o critério, básico na interpre
tação gramatical, de que o sentido da palavra deve 
ser tomado em conexão com o da lei e. evidente
mente, haveria, de se compreender a expressão "absol
vidos" como "absolvidos por sentença transitada em 
julgado". ' l ' , > m \ 

Acontece que, como leciona Savigny, desde que 
haja antinomia entre o sentido gramática,! e o lógico, 
este haverá de prevalecer (Sistema, I, pág. 237). 

Num primeiro passo, há que se lembrar que, no 
sistema jurídico brasileiro, a sentença absolutórla, 
quando somente suporta recurso com efeito devo-
lutivo, como no caso em tela, produz todos os efeitos, 
que não aqueles que possam decorrer somente de 
sua imutabilidade. A propósito, pondera José Fre
derico Marques que quando "o recebimento do re
curso é apenas de caráter devolutivo, a decisão re
corrida produz seus efeitos regulares, é um ato im
perativo, enfim, que só será substituído quando outra 
decisão for pronunciada no juízo ad quem. Diz, por 
essa razão, Cbiovenda, que, em tais casos, é possível 
cogitar-se de sentença sob condição resolutiva" 
'("Elementos de Direito Processual Penal", vol. III, 
Ed. 1962, n 9 621, pág. 68). Assim, portanto, o réu 
absolvido em Primeira Instância, devolutivo o re
curso interposto pelo órgão acusatório, já obteve o 
pronunciamento judicial, a prociamação de sua ino
cência ou do non liquet pelo Estado, o que faria 
incompatíveis • quaisquer sanções ou conseqüências do 
simples fato de haver ação penal em andamento. 
Se o Estado, legitimamente, impõe aos que sejam 
processados criminalmente pela prática de determi
nados delitos, interdições parciais ou totais de di
reitos, na órbita familiar, privada, pública, admi
nistrativa ou política, seria contraditório que, reco
nhecendo a improcedência da denúncia, que ins
taurou o procedimento, esse mesmo Estado, pelo 
seu órgão judicante competente, ainda pretendesse 
manter tais interdições, a pretexto de que a decisão 
absolutória, sofrendo recurso com efeito devolutivo, 
ainda não se tornou imutável, ainda não constituiu 
res judicata. 

Não é por outra razão que o art. 376 do Código 
de Processo Penal dispõe que "a decisão que im-
pronuncíar ou absolver o réu fará cessar a aplica
ção provisória de interdição anteriormente determi
nada". Como pondera Basileu Garcia, "a solução 
absolutória do processo, incompatível com a pena 
acessória, com maior evidência torna impossível a 
restrição de caráter provisório" ("Comentários ao 
Código de Processo Penal", vol. HI, Ed. 1945, núme
ro 477, pág. 529). 

Ora, a inelegibilidade é, basicamente, no caso 
do art. I9, inciso I, alínea n, da Lei Complementar 
n 9 5, típica interdição provisória do direito político 
de candidatar-se a cargo ou função eletiva. Essa 
interdição provisória, se o réu foi condenado por 
qualquer dos delitos previstos naquela norma, vai 
até a reabilitação penal e, se o réu está sofrendo 

c 



976 BOLETIM ELEITORAL N? 263 Junho de 1973 

ação penal, vai até o decreto absolutório. A restri
ção não poderia sobreviver, em grau de recurso, 
ainda que se restabelecesse eventualmente, com a 
reforma do juleado absolutório. como ocorreria com 
qualauer interdição da órbita penal, a título de pena 
acessória. 

Os efe'íos da sentença de absolvição, que Ttodem 
ser interpretF.íos amnliativamente. não poderiam 
sucumbir à interpretação era.matical e restritiva, de 
norma, excepcional de. interdiVão de direito. Cabe 
aqui o brocardo "odiosa restrinsenda. favora<bilia 
amnlianda". Há aue se restrineir o odioco como o 
é o cerceamento de direitos, como há de se ampliar 
o favorável ave o são «,s efeitos jurídicos da sen
tença ahcoiutória reoorrível. 

Estender os efeitos da absolvição, ainda aue 
submetida a recurso à matéria de ineieçribilidade, 
constitui interpretação o. fnrtinri. a fn.f»orí nfi m"ins. 
mesmo po-nue. se o les^Vndor cnnst.itucion.al n-e-
tendosse não dar efeito em m.at<5r!a de inelegibili
dade- à sentenea. pb^oint/V-io recorrivel e teria, levan
tado a. causi. de inelegibilidade. na. hin^íve do ar
tigo 1°. incido T. alínea n. da l e i 'Complementar 
n 9 5 sos absolvidos por sentença t.rancHo,ri.a em jul
gado, e não. simplesmente, aos absolvidos. 

Ob.-.eri'e-=o nue o mecmo leíisladoT. nuando esta-
beleeen tfeoUõe.s bidjcvii.S outras. COTOO f.ausas de 
jnele^i.hijid^de. ejritrin. p^Tpccnrne.nte. O trâ.noito em 
fniersdo Cart. 1? inciso I alíneas h e j, da l e i Com
plementar n 9 5) . 

Nem se poderia omitir, por derradeiro, o fator 
polft.ieo na interpretação da lei. Como é do ma-
e'stério de P . Desni. colado por Serpa Iones. "a 
ciência moderna, arora. fortaleceu a necessidade de 
uma reciproca inteeracão dos estudos . iurídicos e 
dos estudos políticos: a interpretação da lei. na 
verdade, cu.to ob"'etivo de investiear cual seia a 
norma de Direito melhor corresTX>ndendo às exieèn-
cias da justiça e da ut.ijjds.de social não pode 
prescindir do elemento político, aue também é índice 
das novas necessidades, das novas condições, das 
novas relações" ("'Curso de Direito Civil", vol. I, 
Ed. 1957. n 9 87 C, pág. 167) . 

É evidente que o art. 151 da Carta Magna, 
assim como a l e i Complementar n 9 5. querem evitar 
que maus administradores, que não souberam antes 
gerir a coisa pública, ou a delapidaram, ou a com
prometeram, voltem a exercer cargos ou funções 
eletivas. Visam, expressamente. preservar a probi
dade administrativa e a moralidade para o exer
cício do mandato, pesquisada a vida prearessa do 
candidato. Por isso. manifestamente com tais ob ;e-
tivos. entenderam que a decisão iuditeial. recebendo 
denúncia oferecida, pelo Ministério Público, na qual 
se atribui a alauém prática de crimes que compro
metam a moralidade do candidato e coloquem em 
risco a probidade administrativa, deve constituir 
causa de inelegibilidade, só por si. ainda que ação 
penal esteia em curso, sem senter.ca definitiva de 
mérito. A sentença de absolvição, entretanto, prola-
tada a final, após o exame das provas coletadas no 
contraditório, atesta a inocência do cidadão, ou a 
improbabilidade das acusações que lhe foram feitas, 
o que. até mesmo, pode servir-lhe de credencial de 
probidade e moralidade. Houve, a final, o crivo da 
Justiça, mesmo que e&m o requisito da imutabili
dade. Não parece lógico e foge mesmo aos obietivos 
do legislador e do constituinte que esse cidadão não 
possa candidatar-se -a posto eletivo. 

Não se íu;'a, até mesmo, aos efeitos práticos, 
que sempre são cogitáveis nos casos concretos. Admi
ta-se que, a prevalecer a decisão de Primeira Ins
tância, o recorrente não pudesse candidatar-se e, 
a final, sua absolvição fosse mantida pelo Tribunal. 
Teria ele perdido, então, legítima oportunidade de 
eleger-se Prefeito de sua comuna, em autêntico cer
ceamento de seus direitos políticos. Deferido o seu 
registro e se, no entanto, a sentença absolutória 
for reformada em Segunda Instância e, por via de 
recurso contra a diplomação, se eleito for, poderá 
ser declarado nulo o seu diploma, se já expedido 
(art. 17 da Lei Complementar n 9 5). 

Essa é a orientação adotada, sem divergência 
de votos, por esta Corte, como se vê no V. Acórdão 

prolatado no Recurso n 9 2.690, relator o Juiz Luiz 
Magalhães, cujo voto. por sua sólida fundamentação, 
adota-se como integrante deste. 

Acrescente-se, mais. que o oa«o sub iud.ice prova, 
mais uma vez, o acerto da orientação firmada por 
este Tribunal. Até mesmo o representante do M i 
nistério Público conformara-se com a sentença abso
lutória. que só não transitou em iulgado em razão 
de enelo da Municipalidade de Caraguatatüba. na 
condição de Assistente de Acusação. Pepuena ao 
bom senso que manobra, ainda que processualmente 
leeítima. de adversários políticos de determinado 
candidato pudesse ter o condão de fazê-lo. ou man
tê-lo inelegível, mais do que sentença de mérito, 
onde sua inocência, foi proc'nmoda, ou tidas como 
insuficientes as provas acusatórias. 

Reserarda-se. em última análise, nela. interpre
tarão lógica do texto lesai, a roHo leais do consti
tuinte m's não se cerceia, o cidadão, de nosse de 
seus direitos políticos, de postular careo e'etivo. su
jeitando-se ao íul<"amento popular inclusive no to
cante à sua conduta na anterior gestão do mesmo 
careo. — Carlos Ortiz. 

O TSE deu provimento ao recurso. 
Acórdão n 9 5.141, publicado no B . E . n 9 255. 

ACÓRDÃO N.° 65.152 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Processo n 9 2.715. da classe seeunda. recurso em que 
é recorrente o Movimento Democrático Brasileiro e 
recorrida a Aliança Renovadora Nacional, acordam 
os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de São Paulo, sem divergência de votos, em negar 
provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator, 
que fica fazendo parte integrante da presente de
cisão. 

São Paulo 9 de outubro de 1972. — Adriano 
Marrey, Presidente. — Garibaldi Carvalho, Relato-. 
— Presente: Alberto Muylaert, Procurador Regional. 

VOTO 

O Ministério Público, pelo 2? Promotor Público 
da Comarca de Taubaté. ofereceu impugnação. em 
10 de setembro p.p., ao pedido de registro da can
didatura, pela Sublegenda "1" da Aliança Renova
dora Nacional, de Jaurés Guisard ao cargo de Pre
feito daquele Município, nas eleições do próximo 
mês. com fundamento no art. I9, inciso I. alínea n, 
da Lei Complementar n 9 5. poroue, auando de sua 
escolha pela Convenção e da solicitação de dito re
gistro, ele estava sendo processado por crime contra 
a administração pública, adstrito a sua gestão an
terior no mesmo cargo, em ação .penal pendente de 
tramitação e de juleamento. No dia imediato e 
pela mesma motivação, o Diretório Municipal do 
Movimento Democrático Brasileiro também formulou 
sua impugnação, determinando o M M . Juiz Elei
toral se apensassem os autos dela aos da anterior
mente oferecida. 

A Aliança Renovadora Nacional contestou ambas 
as Impugnações, apresentando certidão de que o im
pugnado foTa absolvido, por sentença de outro 
M M . Juiz daquela Comarca, prolatada no mesmo 
dia do oferecimento da segunda delas, e alegando 
que estava afastada, assim, sua alegada inelegibi
lidade. ocorrível "enquanto não absolvidos" os pro
cessados. Ante a prova da absolvição, o Ministério 
Público modificou sua posição, opinando pelo inde
ferimento de ambos as impugnações. 

Pela r. sentença de fls. 47-52, o M M . Juiz as 
rejeitou, por motivo da absolvição do impugnado, 
retiradora de sua inelegibilidade, de acordo com os 
termos do próprio dispositivo legal invocado, mas 
indeferiu a solicitação da Aliança Renovadora Na
cional, de remessa ao Ministério Público dos autos 
da impugnação do Movimento Democrático Brasi
leiro, para os fins prescritos no art. 22 da Lei Com
plementar n ' 5. 

O Movimento Democrático Brasileiro dela inter
por recurso, reiterando suas argüições e referindo-se 
a pronunciamento desta C. Corte, através do V. Acór-
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dão n? 65.048, relatado pelo eminente Desembar
gador Carmo Pinto, como contrário ao da decisão. 

O recurso se processou regularmente, juntando 
a Aliança Renovadora Nacional certidão do trânsito 
em julgado, em 19 de setembro p.p., da sentença 
que absolvera o impugnado e da qual íora cientifi
cado outro digno Promotor Público daquela Comarca 
(fls. 65) e, neste Egrégio Tribunal, a douta Pro
curadoria Regional opinou por seu desprovimento. 

E o relatório. 
Nego provimento ao recurso, pelas muitas e bri

lhantes ponderações dos eminentes Juizes Luiz Ma
galhães e Canos Ortiz, quando de recente julga
mento desta C. Corte, de que tive a honra de par-, 
ticipar e de que é expressão o V. Acórdão n9 65.127, 
citado pela nobre Procuradoria Regional. 

Em tal julgamento, recusou-se a pretensão de 
inelegibilidade de candidato que, processado por 
crime contra a administração pública, fora absolvido, 
embora se tivesse interposto recurso da sentença a 
respeito proferida. 

É o que, fundamentalmente, ocorre no caso ora 
apreciando, com o acréscimo, sem dúvida impor
tante, mas não vitalmente necessário, do trânsito 
em julgado da sentença absolutória do impugnado. 

Não importa, ademais, que sua absolvição haja 
ocorrido após o pedido do registro de sua candida
tura e o oferecimento de uma das impugnações, e 
no mesmo dia do da outra. E ela se deu antes do 
próprio julgamento do pedido. 

E, por outro lado, a hipótese dos autos é diversa, 
da decidida pelo V. Acórdão n? 65.048, mencionado 
pelo recorrente: a inelegibilidade nele se reconheceu, 
porque o registrando impugnado estava respondendo 
a ação penal com denúncia recebida e em processo 
pendente (fls. 58). 

Pelo exposto, e pelos fundamentos da r. sen
tença recorrida e do douto parecer da Procuradoria 
Regional, nego provimento ao recurso. Mantenho 
em todos seus termos a r. decisão recorrida, mas 
com a determinação, como em dito parecer foi pro
posto, de sua retificação apenas quanto ao nome 
do candidato impugnado, que é Jaurés, e não Jaurés 
Guisard, como nela, por engano, se consigna. — 
Garibaldi Carvalho. 

O TBE não conheceu do recurso. 
Acórdão n? 5.130, publicado no B . E . n? 255. 

ACÓRDÃO N.° 65.201 
Vistes, relatados e discutidos estes autos do 

PrccesEo n? 2.691, da classe segunda, recurso em 
que é recorrente Adhemar Vieira e recorrido Edmun
do Couto, de Paraguaçu Paulista, acordam os Juizes 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo, depois de ouvida a douta Procuradoria Re
gional, repelida a argüição de ineonstitucionalidade 
do art. 67, § 39, da Lei .Federal n? 5.682, de 1971, 
vencidos os Srs. Juizes Garibaldi Carvalho, RelatoT 
sorteado, Carlos Ortiz e Galvão Coelho, no mérito, 
sem discrepância de votos, dar provimento ao re
curso, para cancelar o registro do candidato impug
nado. Não participou dc julgamento o Juiz Costa 
Mendes, que se declarou impedido. 

Assim decidem nos termos do voto do Relator 
designado, que fica fazendo parte integrante da 
presente decisão. 

São Paulo, 10 de outubro de 1972. — Adriano 
Marrey, Presidente com voto. — Carvalho Filho, Re
lator designado. — Garibaldi Carvalho, Relator sor
teado, vencido nos termos da declaração de voto 
anexa. — Presente: Alberto Muylaert, Procurador 
Regional. 

voxo 
O recurso é da sentença que, repelindo a impug

nação oferecida, deferiu o registro da candidatura 
de Edmundo Couto ao cargo de Vereador à Câmara 
Municipal de Paraguaçu Paulista. 

Segundo o impugnante, ora recorrente, o recor
rido está impossibilitado de concorrer ao pleito nos 
termos do art. 67, § 3?, da Lei Orgânica dos Partidos 

Folíticcs, por isso que, desligado do Movimento De
mocrático Brasileiro e filiaoo â Aliança Renovadora 
Nacional no mes de setemDro de 1971, da data da 
nova liiiação nao decorreu o prazo de dois anos. 

Contestando, o recorrido argüiu a ineonstitu
cionalidade ao dispositivo invocado por se tratar de 
"ausa oe ineiegimiidade nao prevista em Lei Com
plementar. Aiegou mais que, ainda que válido o 
preceito, estaria o mesmo revogado pela j-ei n? 5.782, 
oe 1972. 

A decisão recorrida considerou constitucional o 
art. 67, g a9, citado, mas entendeu que sua aplica
ção estava suspensa por torça da Lei n ' 5.7«2, de 
is72. Assim, aeieriu o registro da candidatura im
pugnada. 

nesta instância, a douta Procuradoria Regional 
Eleitoral opinou pela coaurmação da sentença, por 
sua oonciusao, reconhecida a ineonstitucionalidade 
do dispositivo invocado da Lei Orgânica dos Par
tidos i-oliticos. 

Meu voto, entretantD, rejeitando a argüição de 
inconsiatucionalidaoe, dá provimento ao recurso para 
canceiar o registro do candidato impugnado. 

Em que pasem os iunoamentos aduzidos nas 
razões de recurso e no parecer da douta Procura
doria Regional Eleitoral, ímprccede a argüição de 
ineonstitucionalidade do art. 67, § 3?, da .Lei Orgâ
nica dos .fartiaos .Políticos (Lei n? 5.662, de 21 de 
julho de 1971, alterada pela Lei n* 5.697, de 27 de 
agosto do mesmo ano), a pretexto de que, em se 
tratando de um caso especnico de inelegibilidade, 
comente poderia ser ditaaa por Lei Complementar 
tconstituição, art. 151). 

A alegação parte oa premissa de que o preceito 
do citado art. bi, ;j 3?, in verois, "'desligado de um 
partido e miado a outro, o eleitor só poaerá can-
d-daiar-se a cargo eletivo apos o decurso do prazo 
de 2 anos da data da nova miação", escaoeiece uma 
causa eipecmica de inelegibilidade. 

Tal, porém, não ocorre, data venia. 
A norma questionada, por não visar à preser

vação do regime democrático, a probidade adminis
trativa, a normalidade ou a legitimidade das eleições 
e a morauaaae do exercício do mandato, não se 
insere entre as causas de ineiegiDitidade que de
veriam ser objeto de Lei Complementar ('Consti
tuição, art. 151). 

ceu conueudo é de natureza diversa, diz res
peito à organização dos Fart.dos Políticos, interfere 
com a dücipima partidária e, assim, devia, como 
toi, ser objeto de lei própria e reguladora dos Par
tidas, como previsto no art. 152 da Carta Magna. 

Trata-se ae preceito altamente moralizaaor, di
tado no interesse des próprios Partidos Poiíticos, que, 
ao contrário do que se pretende, nao é e nem se 
inscreve como causa de inelegibilidade, mas esta
belece tão-comeme uma proioiçáo legitima, que 
pode e deve continuar em vigor nos termos da Cons
tituição. 

isao se discute que a Lei Orgânica dos Partidos 
validamente pudesse lixar um prazo mínimo de filia
ção partidária para que o eleitor viesse, peio par
tido, a concorrer a determinado pleito, sem. que se 
veja aí uma causa de inelegibilidade. 

O eleitor, ingressando no partido, sabe que sem 
aqueie estágio nao está em condições de disputar 
um cargo eletivo. Sabe também que, quando lhe 
aiprouver, pode desligar-se do partido para, licita
mente, filiar-se a outro. Apenas, nesta hipótese, 
como no caso de filiação originária, estará sujeito, 
por motivos óbvios de moralidade partidária, a um 
período de prova para que possa, pelo novo partido, 
disputar cargos eletivos. 

Cuida-se, como se vê, de uma condição discipli
nar, de âmbito partidário, aplicável a todo eleitor na 
mesma situação, que não se confunde com os casos 
de inelegibilidade previstos na Constituição ou que 
devessem ser estabelecidos em Lei Complementar. 

Estes visam aos interesses do país, segundo os 
princípios fixados nas normas constitucionais, aquela 
pressupõe, dentro da organização dos Partidos Po
líticos, um estágio para que o eleitor possa repre
sentar seu partido em cargos eletivos. 
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Nenhuma, pois, a ineonstitucionalidade invocada. 
No mérito, como ressaltado no douto parecer 

da Procuradoria Regional, o art. 67, § 39, da Lei 
n 9 5.682, de 1971, não foi revogado ou suspenso pela 
Lei n ' 5.782, de 1972. Esta apenas estabeleceu o 
prazo minimo no qual o eleitor deve estar filiado 
ao partido para concorrer às eleições. Não dispôs 
sobre o estágio necessário para aquele que, desli-
gando-se de um partido, venha se filiar a outro, a 
fim de candidatar-se a cargo eletivo, objeto do citado 
art. 67, § 39, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

Trata-se de disposições correlatas, não tendo sido 
a primeira modificada pela lei superveniente. 

Em tais condições, em vigor o preceito, impõe-se 
o provimento do recurso, pois, conforme consta dos 
autos, o candidato impugnado desligou-se do Movi
mento Democrático Brasileiro e se filiou à Aliança 
Renovadora Nacional em setembro de 1971, após a 
vigência da Lei n 9 5.682, alterada pela Lei n 9 5.697, 
de 1971. Faltava-lhe, portanto, requisito legal para 
concorrer ao pleito. — Carvalho Filho. 

VOTO VENCIDO 

Ao pedido de registro da candidatura, pela Alian
ça Renovadora Nacional, de Edmundo Couto, ao 
cargo de Vereador à Câmara de Paraguaçu Paulista, 
12* Zona Eleitoral, outro candidatura ao mesmo cargo 
e pelo mesmo Partido, Adhemar Vieira, ofereceu 
impugnação, porque, havendo se desligado do Movi
mento Democrático Brasileiro, o impugnado só se 
filiara à Aliança Renovadora Nacional em 23 de 
setembro de 1971, quando, para que pudesse ser es
colhido candidato, isso deveria ter ocorrido até 27 
de agosto de 1971, "nos termos do art. 67, § 39, da 
Lei n 9 5.682, de 21 de julho de 1971, combinado com 
o art. 124 da mesma lei, com a alteração da Lei 
n? 5.697, de 27 de agosto de 1971". 

O impugnado contestou-a, declarando inaplicá-
veis à espécie os dispositivos legais invocados, ar-
guindo a seguir: a ineonstitucionalidade do § 3?, 
do art. 67, da citada Lei n 9 5.682; o não estabe
lecimento pela Lei Complementar n 9 i , "a única que 
tem competência constitucional para a declaração 
de inelegibilidade", de restrição alguma a seu caso; 
e, afinal, as regras da Lei n 9 5.782, de 6 de junho 

de 1972, que reduziu a três meses o prazo de filiação 
partidária, para as eleições municipais. 

O M M . Juiz indeferiu a impugnação, deferindo 
o registro solicitado da candidatura, pela validade 
da Lei n 9 5.682, de eficácia suspensa, todavia, para 
as eleições de novembro p. futuro, em razão do 
disposto na citada Lei n 9 5.782. 

O impugnante interpôs recurso da decisão, ao 
qual o impugnado respondeu. O M M . Juiz manteve 
sua c. sentença. Neste E. Tribunal, a douta Pro
curadoria opina pelo desprovimento do recurso, com 
a manutenção do julgado, "não por seus fundamentos, 
mas apenas pela conclusão", assim se manifestando 
nos termos do seu Parecer n 9 2.689 (Recurso núme
ro 2.595, de Suzano), de cópia anexada. 

É o relatório. 
A espécie ora aprecianda é de fato inteiramente 

igual à do Recurso n? 2.595, da 181» Zona Eleitoral, 
Suzano, de que, coincidentemente, tive a honra de 
ser relator, em sua substância fundamental, ou seja, 
quanto à ineonstitucionalidade (aqui também refe
rida, aliás, pelo recorrido) do § 39, do art. 67, da 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n 9 5.682, 
de 1971, citada). 

Sobre essa matéria se manifestou, profunda e 
brilhantemente, naquele Recurso, a nobre Procura
doria Regional, no parecer de que nos autos deste 
se juntou uma cópia. 

No particular, também aqui renovo meu voto, 
reconhecedor da ineonstitucionalidade do mencio
nado inciso legal, de lei ordinária, que por ele criou 
caso específico de inelegibilidade, dispondo, assim, 
sobre matéria de competência própria e exclusiva 
de lei complementar, que lhe é hierarquicamente 
superior, no escalonamento graduado do processo 
legislativo. Tudo como se vê na Emenda Constitu
cional n 9 1, de 1969, em seus arts. 46, incisos I, II 
e m , e 151. Reitero aqui os termos de meu voto, 
de repetição sem dúvida desnecessária. 

Vencido nessa prejudicial, quanto ao méTito 
também dei provimento ao recurso. — Garibaldi 
Carvalho. 

O TSE não conheceu do recurso. 
Acórdão n 9 5.162, publicado no B . E . n 9 256. 

0 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
JURISPRUDÊNCIA 

(*) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
DE INSTRUMENAO N.° 53.787 — DF 

(Embargos de Declaração) 

Embargante: A Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA). 

EMENTA: Embargos declaratórios. Se não 
indicam, no acórdão embargado, qualquer ponto 
obscuro, omisso ou contraditório, devem ser, 
logo se compreende rejeitados. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos de agravo regi

mental no Agravo de Instrumento n 9 53.787, do Dis
trito Federal (Embargos de Declaração), em que é 
embargante a Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA), decide o Supremo Tribunal Federal, por 
sua Segunda Turma, unanimemente, rejeitar os em
bargos, de acordo com as notas juntas. 

Brasília, DF, 16 de março de 1973. — Raphael 
de Barros Monteiro, Presidente. — Antônio Neder, 
Relator. 

(•) Agravo em anexo. 

RELATÓRIO 
O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 

Ao acórdão com que se julgou aqui o Agravo Regi
mental no Agravo de Instrumento n 9 53.787, a Alian
ça Renovadora Nacional (ARENA) opôs embargos de 
declaração, que foram deduzidos nestes termos (folhas 
106 a 11):... (lê). 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
Vê-se, de logo, que a Embargante não aponta, no 
acórdão que ela pretende embargar, qualquer ponto 
obscuro, omisso ou contraditório. 

Rejeito, pois, os embargos. 

E X T R A T O DA A T A 
Agravo n? 53.787 (Ag. Reg.) — E. Del. — DF — 

Relator: Ministro Antônio Neder — Embargante: 
Aliança Renovadora Nacional — ARENA (Adv. Wil
son do Egito Coelho) . 

Decisão: Rejeitados os embargos à unanimidade 
de votos. Impedido o.Ministro Xavier de Albuquer
que — 2» T., 16-3-73. 

Presidência do Sr. Ministro Barros Monteiro. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros Thompson 
Flores, Bilac Pinto, Antônio Neder e Xavier de Albu
querque — Procurador-Geral da República, Substi
tuto, Dr. Oscar Corrêa Pina. — Hélio Francisco 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
BE INSTRUMENTO N.° 53.787 — DF 

Agravante: Ricardo Pontes — Agravado: Iranildo 
Pereira de Oliveira. 

EMENTA: Despacho denegatória de re
curso extraordinário interposto no Tribunal Su
perior Eleitoral. Agravo de instrumento não 
provido por despacho que é objeto de agravo 
regimental do STF. Se este último recurso 
não demonstra a configuração do requisito 
necessário ao conhecimento daquele apelo cons
titucional, é de se lhe negar provimento. 

ACÓRDÃO 

•Vistos e relatados estes autos de agravo regi
mental no Agravo de Instrumento tí> 53.787, do 
Distrito Federal, em que é agravante Ricardo Pontes 
e agravado Iranildo Pereira de Oliveira, decide o 
Supremo Tribunal Federal, por sua Segunda Turma, 
unanimemente, negar provimento ao agravo regi
mental, de acordo com as notas juntas. 

Brasília, DF, 14 de agosto de 1972. — Eloy da 
Rocha, Presidente. — Antônio Neder, Relator. 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
Ao conhecer do Agravo de Instrumento n? 53.787, 
do Distrito Federal, proferi despacho assim redigido 
(fls. 87 a 89): 

"Nego provimento ao agravo que se pro
cessou neste instrumento, que por isto é de ser 
arquivado. 

Faço-o pelos fundamentos do parecer de 
fls. 70-72, assim redigido: 1. O Egrégio Tr i 
bunal Superior Eleitoral decidiu, julgando e 
provendo recurso contra a diplomação oo agra
vante como Deputado à Assembléia Legislativa 
do Estado do Ceará, nos termos da seguinte 
ementa (fls. 28): 

"Evidenciado o abuso do poder eco
nômico, que influiu maléficamente, com
prometendo a lisura da ereição, face à 
apuração dos fatos, pelo Juiz-<^orregeaor, 
é de se dar provimento ao recurso, tal 
como formulado, cassado o dipioma pois 
configurada está a inelegibilidade argüi-
da do diplomado, com fundamento na 
letra l, inciso I, art. I9, da Lei Com
plementar n 9 5, de 29 de abril de 1970". 

2. No recurso extraordinário denegado, 
bem como no presente agravo, insiste o agra
vante em que a veneranda decisão teria con
trariado os arts. 138, inciso III, e 153, § 13, 
da Constituição. A contrariedade ao primeiro 
dispositivo estaria em haver o Tribunal Supe
rior Eleitoral julgado, originariamente, argüi
ção de inelegibilidade cujo mérito não rora 
apreciado pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Ceará, com o que ter-se-ia suprimido uma ins
tância. A violação do segundo, residiria em 
haver sido aplicada pena transpesscal ao agra
vante, que teria sido punido por ato de outrem, 
do qual não participara. 

3. A primeira alegação faz vista grossa 
da circunstancia de que o feito, no qual o Tri
bunal Superior Eleitoral proferiu a decisão 
atacada, era recurso ordinário contra a diplo
mação do agravante (Código Eleitoral, arti
gos 262, incios I, e 276, inciso II, letra a), vale 
dizer, contra o ato de sua diplomação, pra
ticado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não 
tem sentido falar-se em supressão de uma ins
tância, ou em necessidade de o Tribunal Re
gional se pronunciar sobre o mérito da argüi
ção de Inelegibilidade veiculada no recurso, 

porque este, não sendo de mera retratação, não 
poderia dirigir-se senão à instância superior 
àquela que proferira a decisão recorrida. Ao 
invés, pois, de contrariado, o art. 138, inciso 
LU da Constituição foi pontualmente obser
vado. 

4. Também não procede a segunda ale
gação, que o agravante poderá reservar — se 
forem verdadeiros os seus protestos de inocên
cia no episódio da corrupção que, em seu pro
veito eleitoral se praticou no Ceará — para a 
hipótese de vir a ser condenado na ação penal 
a que, juntamente com várias outras pessoas, 
responde perante a Justiça Eleitoral daquele 
Estado. 

5. Pelo não provimento do agravo. 
Brasília, 5 de novembro de 1971. — F. M. 

Xavier ãe Albuquerque, Procurador-Geral da 
República". 

Inconformada com esse despacho, a Aliança Re
novadora Nacional, que ingressou nos autos como 
litisconsorte, interpôs agravo regimental, assim de
duzido (fls. 91 a 93): 

"A Aliança Renovadora Nacional — ARENA 
— por seu Diretório Nacional, aqui represen
tado pelo Advogado que esta subscreve, nos 
autos do Agravo de Instrumento n 9 53.787, 
interposto por Ricardo Pontes contra despacho 
do Exmo. Sr. Ministro-Presidente do Tribu
nal Superior Eleitoral, que indeferiu Recurso 
Extraordinário por ele manifestado, pede vênia 
para interpor o presente Agravo Regimental 
com fundamento no art. 300 do Regimento 
desse Supremo Tribunal Federal, ponderando 
a V . Ex» o que segue: 

1. A agravante, através de petição pro
tocolada nesse Eg. Tribunal sob n? 8.457, de 
17 de novembro de 1971, pediu sua admissão 
no processo como litisconsorte necessária, em 
face de sua inconteste comunhão de interesse 
com o recorrente. 

2. Assinalou-se na petição que "A comu
nhão de interesses geradora do litisconsórcio 
necessário ou qualificado reputa-se caracteri
zada quando as pretensões ou obrigações de 
todos resultam do mesmo fato ou se baseiam 
no mesmo direito de pedir ou de impedir. 

3. Indicou-se que esse Eg. Supremo Tri
bunal Federal já decidiu que o sistema de nosso 

Código é o da facilitação do litisconsórcio e 
que a assistência, equiparada ao litisconsórcio, 
pode ser admitida em qualquer fase da lide 
ou recurso, inclusive o extraordinário (R.E. 
n 9 20.078, in R .T . 273-843). 

4. A decisão do Eg. Tribunal Superior 
Eleitoral, que se visa a corrigir por via de 
Recurso Extraordinário, cassando a votação 
atribuída ao Deputado Ricardo Pontes, impôs 
uma redução de 14.344 sufrágios à legenda 
partidária da Agravante. Com isto diminuiu de 
um sua representação partidária à" Assembléia 
Legislativa do Ceará, causando-lhe, como se 
vê, um efetivo prejuízo. 

5. Segundo dispõe o art. 270 do Código 
Eleitoral, com a redação que lhe deu a Lei 
n 9 4.961, de 4 de maio de 1966. 

"Se o recurso versar sobre coação, 
fraude, uso de meios de que trata o ar
tigo 237 (Abuso do Poder Econômico), 
ou emprego de processo de propaganda 
ou captação de sufrágios vedados por lei 
dependente de prova indicada pelas partes 
ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o re
lator no Tribunal Regional deferi-la-á 
em vinte e quatro horas da conclusão, 
realizando-se ela no prazo improrrogável 
de cinco dias". 

E o § 1* acrescenta; 
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"Admitir-se-ão como meios de prova 
para apreciação pelo Tribunal as justi-
ncações e as perícias processadas peran
te o juiz eleitoral da zona, com a citação 
dos partidos políticos que concorreram ao 
pleito e do representante ão Ministério 
Público". 

6. Nenhum desses dispositivos foi obser
vado e, não obstante, o Eg. Tribunal Superior 
Eleitoral julgou o feito. Isto é, não se observou 
o processo sumário aludido no caput do ar
tigo 270 e não se promoveu a citação da Agra
vante, aue só tomou conhecimento do caso 
quando já lesado seu direito de representação 
à Assembléia Legislativa do Ceará, na mesma 
proporção de votos que recebeu sua legenda 
partidária. 

7. Houve, assim, falta de citação de quem, 
por expressa disposição de lei, deveria ter sido 
citada. O processo é de considerar-se nulo a 
partir dessa omissão essencial. 

8. • Nestas condições, a Agravante requer 
a V. Ex ? que reconsidere seu despacho de de
negação de provimento ao Agravo n 9 53.787, 
e, em conseqüência, aprecie o pedião de litis
consórcio, que, talvez por escusável omissão 
de V. Ex», não foi objeto de decisão. Ou que 
submeta o presente Agravo a julgamento da 
Eg. Turma, na forma do Regimento". 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Antônio Neder (Relator) — 
Nego provimento ao agravo, e o faço pelos funda
mentos mesmos do despacho agravado, que l i para 
a Turma ao ensejo do relatório. 

De qualquer forma, o agravante não demonstrou 
se configure requisito do recurso que pretende. 

EXTRATO DA ATA 

Agravo rí> 53.787 (AgRg) — DP — Reiator: 
Ministro Antônio Neder — Agravante: Ricardo Pontes 
(Adv. José Gerardo Grossi) — Agravado: Iranildo 
Pereira de Oliveira (Adv. Marcos Heusi Netto). 

Decisão: Negado provimento ao agravo regimen
tal. Unânime — Impedido o Ministro Xavier de 
Albuquerque — 2» T., 14-8-72. 

Presidência do Sr. Ministro Eloy da Rocha. 
Presentes à sessão os Srs. Ministros Thompson 
Flores, Bilac Pinto, Antônio Neder e Xavier de 
Albuquerque, e, o Dr. Oscar Corrêa Pina, SubpTo-
curador-Geral da República. 

RECURSO DE HABEAS CORPUS N.° 50.767 

(Paraná) 

EMENTA: Habeas Corpus. Classificação do 
crime. Se a denúncia descreve fato mais grave, 
desnecessária é a baixa do processo para seu 
aditamento e conseqüente complementação da 
defesa ão réu a fim de que o juiz dê, ao fato, 
definição jurídica diversa. Recurso não pro
vido. 

Recorrente: Nilson Camargo Monteiro — Re
corrido: Tribunal Superior Eleitoral. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão 
Plena, por unanimidade de votos, negar provimento 

ao recurso, na conformidade da ata do julgamento 
e das notas taquigráficas anexas. 

Brasília, 28 de março de 1973. — Eloy da Rocha, 
Presidente. — Rodrigues Alckmin, Relator. 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Rodrigues Alckmin (Relator) 
— Nilson Camargo Monteiro impetrou ordem de 
habeas corpus a seu favor ao Colendo Superior Tri
bunal Eleitoral. Alegou que foi denunciado como 
incurso no art. 295 do Código Eleitoral por ter, 
consoante a denúncia, "no último pleito eieitoral, 
realizado a 30 de novembro de 1969, no Município 
de Inajá", "retido em seu poder inúmeros títulos de 
eleitores votantes naquela comuna, obstando, assim, 
a normalidade da eleição". Teria cometido, por
tanto, o delito de "reter títulos eleitoral contra a 
vontade do eleitor". Foi condenado, contudo, pelo 
crime de impedir ou embaraçar o exercício do su
frágio (Código Eleitoral, art. 297). Ora, por este 
crime, que é mais severamente apenado, não podia 
ser condenado sem a observância do disposto nos 
arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. Nula 
era a sentença, que foi confirmada pelo E . Tribunal 
Regional Eleitoral. 

A ordem de habeas corpus foi denegada, tomando 
o aresto a seguinte ementa: "'Se a denúncia já con
tém a descrição do fato mais grave torna-se des
necessária a baixa do processo para seu aditamento 
e conseqüente complementação da defesa do réu". 

Inconformado, o paciente interpôs o presente 
recurso que mereceu parecer, da douta Procuradoria-
Geral da República, pelo não provimento. 

É o relatório. 
VOTO 

O Senhor Ministro Rodrigues Alckmin (Relator) 
— É a seguinte a fundamentação do v. acórdão re
corrido: "A par... (ler fls. 38). 

Tenho como exato o entendimento de que o réu 
se não defende de uma deüniçao jurídica, mas da 
imput^ção de um fato. Ou, como disse com pre
cisão o eminente Ministro Antônio Neder, "o prin-
cip.o da congruência da condenação com a acusa
ção, principio esse que constitui garantia da deiesa 
porque impede a surpresa de uma condenação por 
lato de que não se deierudeu o réu, diz respeito com 
o fato descrito na denúncia e não com o rato Clas
sificado pela denúncia. Em outras palavras: o que 
vale na matéria é o fato descrito, não o fato classi
ficado". E atendendo a que a denúncia narrou fato 
que constitui o delito de impedir ou emcaraçar o 
exercício do sufrágio, nego provimento ao presente 
recurso. 

EXTRATO DA ATA 

Recurso' de Habeas Corpus n 9 50.767 — PR — 
Relator: Ministro Rodrigues Alckmin — Recorrente: 
Nilson Camargo Monteiro — Recorrido: Tribunal 
Superior Eleitoral — Impetrante: Odilo Arlindo 
Philippi. 

Decisão: Negado provimento, unânime. — Ple
nário, em 28-3-73. 

Presidência do Sr. Ministro Eloy da Rocha. Pre-
Gentes à sessão os Srs. Ministros Luiz Gallotti, Os
waldo Trigueiro, Aliomar Baleeiro, Djaci Falcão, 
Barros Monteiro, Thompson Flores, Bilac Pinto, An
tônio Neder, Xavier de Albuquerque e Rodrigues 
Alckmin. Procurador-Geral da República, o Doutor 
José Carlos Moreira Alves. — Dr. Álvaro Ferreira 
dos Santos, Vice-Diretor-Gera\. 
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L E G I S L A Ç Ã O 
DECRETOS-LEIS 

DECRETO-LEI N.° 1.272 

Declara ãe interesse ãa Segurança Nacional, 
nos termos do art. 15, § 1?, alínea b, da Cons
tituição, os Municípios de São João dos Patos, 
do Estado do Maranhão, e Guadalupe, do Es
tado do Piauí, e dá outras proviãências. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 55, item I, da Consti
tuição, decreta: 

Art. I 9 São declarados de interesse da Segu
rança Nacional, para os efeitos do art. 15, § 1?, 
alínea b, da Constituição, os Municípios de São João 
dos Patos, do Estado do Maranhão e Guadalupe, do 
Estado do Piauí. 

Art. 2? Aos Municípios referidos no artigo an
terior, aplica-se o disposto nos arts. 2?, 3?, 4', 5? e 
seus parágrafos, da Lei n 9 5.449, de 4 de junho de 
1968, com a redação dada pelo Decreto-lei n 9 560, 
de 29 de abril de 1969. 

Art. 39 Este Decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 29 de maio de 1973; 1529 da Indepen
dência e 859 da República. 

E M Í L I O G . MÉDICI 

Alfredo Buzaid 

(D.O. de 30-5-73). 

DECRETO-LEÍ N.° 1.273 
Declara de interesse da Segurança Nacional, 

nos termos do art 15, .§ I9, alínea b, da Cons
tituição, o Município de Volta Redonda, ão Es
tado do Rio de Janeiro, e dá outras provi
dências . 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 55, item I, da Consti
tuição, decreta: 

Art. I 9 É declarado de interesse da Segurança 
Nacional, para os efeitos do art. 15, I 19, alínea b, 
da Constituição, o Município de Volta Redonda, do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 29 Ao Município referido no artigo ante
rior, aplica-se o disposto nos arts. 29, 39, 49, 59 e 
seus parágrafos, da Lei n 9 5.449, de 4 de junho de 
1968, com a redação dada pelo Decreto-lei n 9 560, 
de 29 de abril de 1969. 

Art. 3 9 Este Decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 29 de maio de 1973; 1529 da Indepen
dência e 859 da República. 

E M Í L I O G . MÉDICI 

Alfredo Buzaid 

(D.O. de 30-5-73). 

EMENTÁRIO 
PUBLICAÇÕES DE MAIO 

LEIS 
N.° 5.851. de 3-5-73 

Concede aumento de vencimentos aos funcioná
rios da Secretaria da Câmara dos Deputados, e dá 
outras providências (D.O. de 4-5-73). 

N.° 5.872, de 3-5-73 
Concede aumento de vencimentos aos servido

res do Senado federal, e dá outras providências 
(D.O. de 4-5-73). 
N.° 5.873, de 10-5-73 

Autoriza o Poder Executivo a conferir, ao Pre
sidente da República Portuguesa, o Colar da Ordem 
Nacional do Mérito (D.O. de 10-5-73). 
N.° 5.874, de 11-5-73 

Acrescenta parágrafos ao art. 17, do Decreto-lei 
n 9 1.038, de 21 de outubro de 1969, que "estabelece 
normas relativas ao imposto único sobre minerais", 
e dá outras providências (D.O. de 15-5-73). 
N.° 5.875, de 11-5-73 

Dá nova redação ao art. 11, da Lei n 9 4.156, 
de 28 de novembro de 1962, e ao art. 69, da Lei 
n 9 4.364, de 22-7-64, alterado pelo art. 99 da Lei 
n 9 4.676, de 16-6-65 OFundo de eletrificação) . (D.O. 
de 15-5-73) . 
N.° 5.876, de 11-5-73 

Destina recursos para a formação de estoques 
de combustíveis (D.O. de 15-5-73). 
N.° 5.877. de 11-5-73 

Autoriza a Comissão Nacional de Energia Nuclear 
a integralizar parcialmente o capital social autori
zado da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear 
(D.O. de 15-5-73). 
N.° 5.878, de 11-5-73 

Dispõe sobre a fundação Instituto Brasileiro de 
Geogratia e Estatística — IBGE, e dá outras pro
vidências (D.O. de 15-5-73). 
N.° 5.879, de 23-5-73 

Fixa as normas para promoções de Juizes-Pre-
sidentes de Junta de Conciliação e Julgamento e de 
Juiz do Trabalho Substituto (D.O. de 24-5-73) . 
N.° 5.880, de 24-5-73 

Estende o adicional de periculosidade à cate
goria que menciona (trabalhadores em contato com 
explosivos) (D.O. de 28-5-73). 
N.° 5.881, de 24-5-73 

Concede pensão especial a André Kohis (D-O. 
de 28-5-73) . 
N.° 5.882, de 24-5-73 

Dá nova redação ao § 49, do art. 29, do Decreto-
lei n 9 252, de 28-2-67, que estabelece normas com-
plementares ao Decreto-lei n 9 53, de 18-11-66, e dá 
outras providências (Exercício de cargo de direção 
em Universidade) CD.O. de 28-5-73). 
N . u 5.883. de 24-5-73 

Fixa os valores de vencimentos dos cargos de 
Grupo-*oiicia federal, e dá outras providências. 
(D.O. de 28-5-73) . 
N.° 5.884, de 30-5-73 

Autoriza a União a subscrever aumento do ca
pital social da Companhia Auxiliar de Empresas Elé
tricas Brasileira OCAiEEB), e dá outras providências 
(D.O. de 31-5-73). 

DECRETOS-LEIS 
N.° 1.270, de 2-5-73 

Altera percentagem de incidência da cota de 
previdência que indica (tarifas de luz) (D.O. de 
3-5-73). 
N.° 1 271, de 7-5-73 

Autoriza o poder Executivo a abrir crédito es
pecial no valor de Cr$ 991.800.000,00, para transfe
rência da cota-parte da Taxa Rodoviária única per
tencente aos Estados, Territórios e Distrito Federal 
CD.O. de 7-5-73). 
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N.° 1 272, de 29-5-73 
Declara de interesse da Segurança Nacional, nos 

termos do art. 15, § 1?, alínea b, da Constituição, 
os Municípios de São João dos Patos, do Estado do 
Maranhão, e Guadalupe, do Estado do Piauí, e dá 
outras providências (D.O. de 30-5-73). 
N.° 1.273, de 29-5-73 

Declara de interesse da Segurança Nacional, nos 
termos do art. 15, § 1$, alínea b, da Constituição, o 
Município de Volta Redonda, do Estado do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências (D.O. de 30-5-73). 
N.° 1.274, de 29-5-73 

Prorroga, até 1976, inclusive, a vigência do De
creto-lei n? 1.124, de 8 de setembro de 1970, que 
permite deduções do imposto de renda das pessoas 
jurídicas para fins de alfabetização CD.O. de 30 de 
maio de 1973). 

DECRETOS LEGISLATIVOS 
N.° 15, de 30-4-73 

Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.262, de 27 de 
fevereiro de 1973 (aumento de vencimentos aos fun
cionários das Secretarias e dos Serviços Auxiliares 
do Poder Judiciário da União e do Distrito Federal) 
(D.O. de 2-5-73). 
N.° 16, de 30-4-73 

Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.259, de 19 
de fevereiro de 1973 (novas atribuições financeiras 
à Caixa Econômica) CD.O. de 2-5-73). 
N.° 17, de 2-5-73 

Aprova o texto do Decreto-lei n ' 1.263, de 1 de 
março de 1973 (reajusta os vencimentos, proventos 
e salários dos servidores da Secretaria-Geral do 
Tribunal de Contas da União) CD.O. de 3-5-73). 
N.° 18, de 2-5-73 

Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.264, de 1 de 
março de 1973 (modifica para o exercício de 1973, 
a distribuição da receita proveniente da arrecadação 
do Imposto Ünico sobre lubrificantes) (D.O. de 
3-5-73). 
N.° 19, de 9-5-73 

Autoriza o Presidente da República Federativa 
do Brasil a ausentar-se do País, no mês de maio do 
corrente ano (D.O. de 10-5-73). 
N.° 20, de 9-5-73 

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.265, de 14 de 
março de 1973 (aumento de capital para a Cia . Si
derúrgica Nacional) (D.O. de 10-5-73). 
N.° 21, de 9-5-73 

Aprova o texto do Decreto-lei n ' 1.266, de 26 de 
março de 1973 (fundo especial de exportação) CD.O. 
de 10-5-73). 
N.° 23, de 30-5-73 

Aprova os textos do Tratado para aproveita
mento hidroelétrico dos recursos hídricos do Rio 
Paraná, pertencentes em condomínio aos dois países, 
desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas 
ou Salto de Guaíra até a foz do Rio Iguaçu, e de 
seus Anexos, firmado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai, em Brasília, a 26 de abril de 1973, bem 
como os das então trocadas entre os Ministros das 
Relações Exteriores dos dois países (D.O. de 31-5-73). 

RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL 
N.° 4, de 10-5-73 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a rea
lizar, através do Consórcio Rodoviário Intermuni-
cipal S.A. — CRISA, uma operação de financia
mento externo para a aquisição de equipamentos 
rodoviários (D.O. de 11-5-73). 
N.° 5, de 16-5-73 

Autoriza a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo — METRO a emitir Notas Promissórias, ne
cessárias à liquidação de compromisso assumidos 
com empreiteiros de obras (D.O. de 17-5-73). 
N.° 6, de 16-5-73 

Suspende a proibição contida nas Resoluções 
ns. 58, de 1968, 79, de 1967 e 52 de 1972 para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
São Paulo, aumente o limite de endividamento pú
blico, mediante operação de crédito com a Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo (D.O. de 17 de 
maio de 1973). 
N.° 7, de 16-5-73 

Suspende a proibição contida nas Resoluções 
ns. 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Itapeva, São 
Paulo, aumente o limite do endividamento público, 
mediante operação de crédito com a Caixa Econô
mica de São Paulo CD.O. de 17-5-73). 
N.° 8, de 21-5-73 

Suspende a proibição contidas nas Resoluções 
ns. 58, de 1968, 79, de 1970 e 52, de 1972, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Poloni, São 
Paulo, aumente o limite de endividamento público, 
mediante operação de crédito com a Caixa Econô
mica de São Paulo (D.O. de 22-5-73). 
N.° 9, de 23-5-73 

Suspende por ineonstitucionalidade, a execução c, 
n? X X , do art. 41, da Lei n? 4.492, de 14-6-67, do 
Estado de Minas Gerais (D.O. de 23-5-73). 
N.° 10, de 23-5-73 

Suspende, por ineonstitucionalidade, a execução 
da Lei n 9 1.340, de 7-11-69, do Município de Caça-
pava, Estado de São Paulo. (D.O. de 23-5-73). 
N.° 11, de 23-5-73 

Suspende, por ineonstitucionalidade, a execução 
de dispositivos da Constituição do Estado de Mato 
Grosso (D.O. de 24-5-73). 
N.° 12, de 28-5-73 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a rea
lizar operação de importação financiada, nes termos 
do contrato celebrado com a firma Thomson — CBF, 
de equipamentos e materiais a serem utilizados na 
instalação da estação de radiodifusão de sons e ima
gens (Televisão), para fins educativos (D.O. de 
29-5-73). 
N.° 13, de 28-5-73 

Suspende, por ineonstitucionalidade, a execução 
de expressões contidas no art. 80 da Constituição 
do Estado de São Paulo CD.O. de 29-5-73). 
N.° 14, de 29-5-73 

Suspende, por ineonstitucionalidade. a execução 
dos arts. 20,' 21, 23 e 25 da Lei n 9 2.311, de 15-12-67, 
do Espírito Santo (D.O. de 30-5-73). 

N O T I C I Á R I O 
DIREITOS POLÍTICOS 

Perda 

O Diário Oficial do dia 26 de abril publicou 
decreto do Presidente da República, declarando a 
perda dos Direitos Políticos, por convicção religiosa, 
as seguintes pessoas: 

Àltamir José da Silva, filho de João José da 
Silva e de Maria Bento Dias, nascido a 11 de no
vembro de 1954, no Estado da Guanabara, residente 
no Estado do Rio de Janeiro; 

Antônio Carlos Gomes, filho de Gedeon Gomes e 
de Zilda dos Santos Gomes, nascido a 28 de outubro 
de 1954, em Vitória — Estado do Espírito Santo, 
residente no mesmo Estado; 



Junho de 1973 BOLETIM ELEITORAL N 9 263" 983 

Antônio da Silva Oliveira, filho de Leandro 
Pedro de Oliveira e de Natalícia da Silva Oliveira, 
nascido a 11 de agosto de 1953, em Osvaldo Cruz — 
Estado de São Paulo, residente no mesmo Estado; 

Antônio José da Silva, filho de José Barbosa 
da Silva e de Maria do Carmo da Silva, nascido a 
4 de julho de 1954, em Mamanguape — Estado da 
Paraíba, residente no Estado do Rio de Janeiro; 

Ariovaldo da Costa Soares Filho, filho de Ario-
valdo da Costa Soares e de Duze da Costa Soares, 
nascido a 23 de abril de 1954, em Taubaté .— Estado 
de São Paulo, residente no mesmo Estado; 

Benedito Rosa, filho de Joaquim Rosa e de 
Marcília Dias Ribeiro, nascido a 20 de setembro de 
1954, em Pilar do Sul.— Estado de São Paulo, resi
dente no mesmo Estado; 

Clélio Soré, filho de Armando Soré e de Ruth 
Amaral Soré, nascido a 31 de maio de 1954, em 
Piraju — Estado de São Paulo, residente em São 
Paulo, Capital; 

Claudamir Ivo Zarámella, filho de Ângelo Zará
mella e de Olga Zamba Zaramella, nascido a 31 de 
agosto de 1954, em Mauá — Estado de São Paulo, 
residente no Jardim Santa Lídia, na mesma Cidade; 

Daniel Hipólito, filho de Caetano Hipólito e de 
Aparecida Diotto Hipólito, nascido a 15 de julho de 
1954, em Limeira — Estado de São Paulo, residente 
na mesma Cidade; 

Ednaldo Araújo Muniz, filho de Ezequias Alves 
Muniz e de Maria Helena Muniz, nascido a 11 de 
setembro de 1954, em Nova Iguaçu — Estado do 
Rio de Janeiro, residente no mesmo Estado; 

Edvaldo Gomes da Silva, filho de Euclides Go
mes da Silva e de Creusa Gomes da Silva, nascido 
a 7 de janeiro de 1954, em Garanhuns — Estado 
de Pernambuco, residente no Estado do Rio de 
Janeiro; . j ; 

Edson Rocha, filho de Henrique Rocha e de 
Cecília Rosa Rocha, nascido a 1? de maio de 1954, 
em Santo André, Estado de São Paulo, residente 
na mesma Cidade; 

Estevão Martins Ribeiro, filho de Dario Mar
tins Ribeiro e de Maria Asnal Ribeiro, nascido a 20 
de agosto de 1954, em Marilia — Estado de São 
Paulo, residente na mesma Cidade; 

Fernando Antônio Pereira Bitarães, filho de Se
bastião Pereira Bitarães e de Maria Aparecida Pe
reira Bitarães, nascido .a 14 de fevereiro de 1954, em 
Viçosa — Estado de Minas Gerais, residente no 
mesmo Estado; 

Fernando Rodrigues, filho de André Rodrigues 
e de Elza Querido Rodrigues, nascido a 8 de maio de 
1954, em Ponta Grossa — Estado do Paraná, resi
dente no Estado de São Paulo; 

Flávio Acalias Martins, filho de José Batista 
Martins e de Maria Guedes Martins, nascido a 7 de 
março de 1954, em São Paulo — Capital, residente 
no mesmo Estado; 

Francisco Enar Bittencourt Corrêa, filho de Flo-
risbelo Corrêa e de Almira Bittencourt Corrêa, nas
cido a 29 de agosto de ,1954, em São Gabriel — Estado 
do Rio Grande do Sul, residente na mesma Cidade; 

Francisco Fernandes Filho, filho de Francisco 
Fernandes das Neves e de Maria Cecílio das Neves, 
nascido a 7 de março de 1950, em Açu — Estado 
do Rio Grande do Norte, residente no mesmo Estado; 

Jeremias Wilson de Camargo, filho de Antônio 
Bento Camargo e de Maria Rosa Viva de Camargo, 
nascido a 16 de maio de 1954, em Limeira — Estado 
de São Paulo, residente na mesma Cidade; 

João Carlos Soares, filho de Manoel Balbino 
Soares e de Maria Teodora Soares, nascido a 20 de 
setembro de 1954, em Barra Mansa — Estado do 
Rio de Janeiro, residente na mesma Cidade; 

José Carlos da Motta, filho de Sebastião Dias 
da Motta e de Anna Biano Spino da Motta, nas
cido a 18 de julho de 1954, em Piraju — Estado 
de São Paulo, residente na mesma Cidade; 

Joel Aparecido Gonçalves de Oliveira, filho de 
José Gonçalves de Oliveira e de Ana Cardoso de 
Oliveira, nascido a 27 de outubro de .1954, em Rio 

Claro — Estado de São Paulo, residente na mesma 
Cidade. 

Perda da nacionalidade e direitos políticos 
O Diário Oficial do dia 8 de maio publicou de

creto do Presidente da República, declarando a perda 
da nacionalidade e dos direitos políticos aos se
guintes cidadãos: 

Berenice Pereira, natural do Estado da Bahia, 
nascida a 18 de junho de 1921, filha de Francisco 
D'Almeida Pereira e de Cremilda Gomes da Silva, 
por ter adquirido, voluntariamente, a nacionalidade 
norte-americana (Proc. n? MJ-2.034-73). 

Bertha Hanel, natural do Estado do Rio Grande 
do Sul, nascida a 9 de janeiro de 1913, filha de Fran
cisco Hanel e de Maria Hanel, por ter adquirido, 
voluntariamente, a nacionalidade alemã (Processo 
n 9 MJ-2.033-73) . 

Derek Wyndham Hughes, natural do Estado da 
Guanabara, nascido a 8 de marco de 1930, filho de 
Donald Bruce Hughes e de Doris Miriam Hughes, 
por ter adquirido, voluntariamente, a nacionalidade 
norte-americana (Proc. n 9 MJ-2.896-73) . 

Hilário Bay, natural do Estado de Santa Cata
rina, nascido a 18 de dezembro de 1943, filho de 
Nicolau Bay e de Ana .Kovalhazuk Bay, por ter 
adquirido, voluntariamente, a nacionalidade norte-
americana (Proc. n? MJ^2.462-73). 

Hilda Barros Crabill, em solteira Hilda Barros 
Silva, natural do 'Estado da Paraíba, nascida a 4 
de outubro de 1926, filha de Fellx Antônio Silva 
e de Rita Barros Silva, por ter adquirido, volun
tariamente, a nacionalidade norte-americana (Pro
cesso n? MJ-2.063-73). 

Isaac Ellis, natural do Estado de São Paulo, 
nascido a 18 de agosto de ,1926, filho de Alberto Ellis 
e de Víctoria Ellis, por ter adquirido, voluntaria
mente, a nacionalidade norte-americana (Processo 
n? MJ-1.528-73) . 

Leonilda Gonçalies Vilehes, em solteira, Leonilda 
Gonçalles, natural do Estado de São Paulo, nascida 
a 5 de junho de 1941, filha de Miguel Gonçalles 
e de Ernestina Barbosa Gonçalles, por ter adquirido, 
voluntariamente, a nacionalidade norte-americana 
(Proc. n 9 MJ-2.035-73) . 

Leonilda Pereira do Lago, natural do Estado de 
São Paulo, nascida a 21 de agosto de 1926, filha de 
Júlio Pereira do Lago e de Sebostiana Felícia do 
Lago, por ter adquirido, voluntariamente, a nacio
nalidade holandesa (Proc. n 9 MJ-31.967-72). 

Lola Berman Daigle, em solteira Lola Berman, 
natural do Estado de São Paulo, nascida a 7 de 
setembro de 1919, filha de Jacob Berman e de Ma-
thilde Berman, por ter adquirido, voluntariamente, 
a nacionalidade norte-americana (Proc. n 9 MJ-19.623, 
de 1969). 

Luiza Saldanha da Silva de Rorra, em solteira 
Luíza Saldanha da Silva, natural do Estado do Rio 
Grande do Sul, nascida a 27 de outubro de 1920, 
filha de Vergilino da Silva e de Lavina Saldanha, 
por ter adquirido, voluntariamente, a nacionalidade 
uruguaia (Proc. n 9 MJ-861-73). 

Maria Aparecida Rodrigues Martinez, em sol
teira Maria Aparecida Costa Rodrigues, natural do 
Estado de São Paulo, nascida a 29 de junho de 1942, 
filha de Pedro Rodrigues de Morais e de Maria 
Assunção da Costa, por ter adquirido* voluntaria
mente, a nacionalidade norte-americana (Processo 
n 9 MJ-1.533-73). 

Newton Bordón, natural do Estado do Rio 
Grande do Sul, nascido a 22 de agosto de 1935, filho 
de Alejo Rito Bordón e de Edith Dezama de Bordón, 
por ter adquirido, voluntariamente, a nacionalidade 
argentina (Proc. n 9 MJ-2.463-73). 

Roman Riesch, brasileiro naturalizado, natural 
da Alemanha, nascido a 27 de setembro de 1924, 
filho de Roman Riesch e de Theresa Riesch, por 
ter adquirido, voluntariamente, a nacionalidade 
alemã ^roc. n 9 MJ-31.256-72). 



ÍNDICE ALFABÉTICO E REMISSIVO 
Págs. 

— A — 
AGRAVO 
— Vide "RECURSO — Agravo" 
— Regimental — Despacho denegatório de re

curso extraordinário interposto no TSE. 
Agravo de Instrumento não provido por des
pacho que é objeto de agravo regimental 
do STF. — Se este último recurso não de
monstra a configuração do requisito neces
sário ao conhecimento daquele apelo consti
tucional, é de se lhe negar provimento. — 
Acórdão da 2? T. do STF, de 14-8-72, no 
agr. reg. no Agravo de Instrumento núme
ro 53.787 — DF 979 

— C — 
CÉDULAS 
— Fraude eleitoral. Não ofendeu a qualquer 

dispositivo legal o acórdão do TRE que, re
vendo as decisões da Junta Eleitoral, não 
considerou como indício de fraude a incoin-
cidência entre o número de votantes e o de 
cédulas oficiais, em duas urnas, nem peque
nas irregularidades em cédulas isoladas, to
das devidamente explicadas pela Junta. Não 
conhecimento de recurso especial fundado em 
dissídio jurisprudencial e na ofensa aos ar
tigos 172 e 263 do C E . — Acórdão núme
ro 5.365, de 9-4-73 — D . J . de 23-5-73 927 

— Numeração seguida — Vide "NULIDADE DE 
VOTAÇÃO — Numeração seguida" 

. CRIME ELEITORAL — Vide "INELEGIBILI
DADE — Processo criminal" 

— D — 

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO 
— Vide também "INELEGIBILIDADE" 
— Agente Fiscal — Funcionário fiscal que exer

ce o seu cargo em região administrativa de 
tributos a que pertence o Município em que 
se registrou como candidato. Deveria afas
tar-se dó cargo dentro no prazo marcado 
em lei. Se o não fez, e se registrou para a 
disputa de eleição, dito registro é nulo — 
Acórdão n? 5.353, de 27-3-73 — D . J . de 7 de 
maio de 1973 916 

— Exator — Quanto ao candidato a Prefeito, 
se afastou da Exatoria Fiscal no prazo 
hábil. Os atos que teria praticado depois 
desse termo não foram próprios de arreca
dação ou fiscalização e além disso foram 
cancelados pela autoridade competente, por 
praticados depois do afastamento. Quanto 
ao candidato a Vice-Prefeito, a posterior 
renúncia do candidato registrado não pre
judica o registro do prefeito. — Acórdão 
n? 457, de 10-10-72 do TRE de Minas Gerais 
(O TSE, pelo Acórdão n? 5.193 — B . E . 
n? 256 — não conheceu do recurso) 956 

Págs. 
— Dirigente sindical — A inelegibilidade pre

vista na L . C . n? 5, só atinge os dirigentes, 
administradores ou representantes que, pela 
natureza de suas funções, tem atuação di
reta na gestão da pessoa jurídica e, em par
ticular, em suas relações externas, podendo, 
assim, valer-se do cargo para influir no 
eleitorado. Não é alcançado por essa inele
gibilidade o membro do Conselho Fiscal de 
sindicato, com a única atribuição de fisca
lizar sua gestão financeira. — Acórdão do 
TRE do Rio Grande do Norte, de 10-10-72, 
no Proc. n? 373 (O TSE, pelo Acórdão núme
ro 5.168 — B . E . n? 256 — não conheceu do 
recurso) 969 

— Provedor da Santa Casa — A Santa Casa 
de Misericórdia não se enquadra no art. 1', 
inciso II, alínea i , da L . C . n? 5. Mas ainda 
que assim não se considerasse, o recorrido 
afastou-se do cargo no tempo devido e quan
to à alegação de assinatura em cheques, 
com data posterior ao afastamento, o fato 
está perfeitamente explicado — Acórdão 
n? 65.148, de 9-J0-72, do TRE de São Paulo 
(O TSE, pelo Acórdão n? 5.142 — B . E . 
n? 255 — não conheceu do recurso) 974 

DIREITOS POLÍTICOS 
— Perda de direitos políticos 982 
— Perda de nacionalidade e direitos políticos 983 

DOMICÍLIO ELEITORAL 

— Não satisfazendo a candidata a exigência 
legal do domicílio eleitoral, pelo prazo mí
nimo de um ano, não pode pretender dispu
tar o cargo de vereadora (A candidata tinha 
18 anos de idade) — Acórdão n? 430, de 7 
de outubro de 1972, do TRE de Minas Gerais 
(O TSE, pelo Acórdão n? 5.191 — B . E . 
n? 256 — voto de desempate — conheceu e 
deu provimento ao recurso para determinar 
o registro da candidata) 950 

— O Juiz indeferiu registro do candidato, por 
falta de requisito do domicílio eleitoral no 
município. Recurso para o TRE. — Como 
consta da L . C . n? 5, o prazo para a inter
posição do recurso, de 3 dias, se inicia desde 
o momento da apresentação em cartório, pelo 
Juiz Eleitoral, de sua decisão, também de se 
proferir em prazo igual (art. 10), e, como os 
demais prazos nela consignados, é ele pe
remptório e contínuo, correndo em secreta
ria ou cartório e, in casu, nem se suspen
dendo aos sábados, domingos e feriados (ar
tigo 18). Recurso não conhecido, por intem
pestivo — Acórdão n? 65.079, de 29-9-72, 
do TRE de São Paulo (O TSE, pelo Acór
dão n? 5.129 — B . E . n? 255, negou provi
mento ao agravo do despacho denegatório 
do recurso especial) 971 
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ELEITOR — Vide "IMPUGNAÇÃO — ilegiti
midade de parte — eleitor" e "RECURSO 
— ilegitimidade de parte — eleitor" 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
— Com o julgamento do mérito da Reclama

ção n? 17, pelo STF, por sua procedência e 
subseqüente convalidação da medida limi
nar, que assegura ao recorrente a continui
dade do exercício do mandato de Deputado 
Federal, os embargos declaratórios perderam 
todo e qualquer objeto, pelo que é de se de
terminar o arquivamento do processo. — 
Acórdão n? 5.349, de 20-3-73 — D . J . de 2 de 
maio de 1973 913 

— Se não indicam, no acórdão embargado, 
qualquer ponto obscuro, omisso ou contradi
tório, devem ser, logo se compreende, re
jeitados. — Acórdão da 2? T. do STF, de 
16-3-73, no agravo regimental no Agravo de 
Instrumento n? 53.787 — DF 978 

— F — 
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 
— Consulta sobre se um filiado a partido po

lítico nomeado para cargo a que é vedada a 
atividade político-partidária, pode se candi
datar a cargo eletivo após deixar aquele, em 
caráter definitivo. — O Tribunal deliberou, 
em resposta à consulta: a) que se extin
gue a filiação partidária, com a investidura 
em cargo a cujo ocupante seja vedado exer
cer atividade político-partidária — Consti
tuição Federal, arts. 114, .III, e 72, § 3?; b) 
que a titular de cargo a quem seja vedado 
o exercício de atividade político-partidária 
não se pode aplicar o prazo do art. 4?, do 
A . C . n? 61, de 14-8-69; c) quanto a ele, a 
filiação partidária se condiciona ao afasta
mento definitivo do cargo, e este não pode 
ser exigido, segundo a regra do art. 151, pa
rágrafo único, letra c, da Constituição, se
não no prazo marcado pela lei, o qual não 
será maior de seis nem menor de dois meses 
anteriores ao pleito. O prazo de filiação par
tidária, em tal hipótese, será o mesmo da 
desincompatibilização. — Resolução n? 8.688, 
de 30-3-70 — D . J . de 2-5-73 933 

— Passado em julgado a sentença ou despa
cho que denegou o arquivamento de fichas 
de filiação, o debate não pode ser reaberto 
no tempo da impugnação, ainda que injusto 
ou ilegal o indeferimento. — Acórdão n? 448, 
de 9-10-72, do TRE de Minas Gerais (O 
TSE, pelo Acórdão n? 5.149 — B . E . n? 255 
— conheceu e deu provimento ao recurso 
especial) 953 

— Não provada, por certidão do cartório, a f i 
liação partidária é de se denegar, em prin
cípio, registro de candidato — Integrando o 
impugnado, porém, o Diretório, devidamente 
registrado, não há como se negar a filiação, 
mesmo porque o visto judicial e o arquiva
mento das fichas não são atos constitutivos 
da filiação partidária — Acórdão n? 465, de 
11-10-72, do TRE de Minas Gerais (O TSE, 
pelo Acórdão n? 5.152 — B . E . n? 255 — não 
conheceu do recurso — ilegitimidade de 
parte) 961 

— Mudança de partido — A prova dos autos 
leva à conclusão de que os candidatos im
pugnados antes filiados ao MDB, filiaram-
se à ARENA em data posterior à Lei núme
ro 5.697-71, pelo que incidem eles na proi
bição do art. 67, § 3?, da Lei n? 5.682-71. 
— Acórdão n? 452, de 10-10-72, do TRE de 
Minas Gerais (O TSE, pelo Acórdão n? 5.170 
— B . E . n? 256 — não conheceu do recurso) 955 

Págs. 
— Mudança de partido — Recurso de sentença 

que deferiu registro de candidato ao cargo 
de Vereador, sob o fundamento de ineonsti
tucionalidade do art. 67, § 3?, da Lei núme
ro 5.682-71 — O TRE deu provimento ao re
curso para cancelar o registro por entender 
que o art. 67, § 3?, da Lei n? 5.682 não foi 
revogado ou suspenso pela Lei n? 5.782 (São 
disposições correlatas) e o candidato desli
gou-se de um partido e se filiou a outro, 
após a vigência da Lei n? 5.682, alterada pela 
Lei n? 5.697, faltando-lhe, assim, requisito 
legal para concorrer ao pleito — Acórdão 
n? 65.201, de 10-10-72, do TRE de São Paulo 
(O TSE, pelo Acórdão n? 5.162 — B .E. 
n? 256 — não conheceu do recurso) 977 

— Prova — Em princípio, a prova da filiação 
partidária há de ser feita pela forma deter
minada em lei. Todavia, pode ser suprida a 
prova específica, por outros meios idôneos, 
a exemplo da vida político partidária do can
didato, sempre vinculado à ARENA, inclu
sive já eleito no último pleito pelo citado 
partido, ao cargo de Vereador, exercendo 
o mandato por algum tempo, e no momen
to, suplente de Vereador na presente legis
latura. — Acórdão do TRE do Piauí, de 11 
de outubro de 1972, no Recurso n? 27 (O TSE, 
pelo Acórdão n? 5.143 — B . E . n? 255 — co
nheceu e deu provimento ao recurso) 967 

— Prova — A filiação partidária, em princípio, 
deve obedecer ao rito legal. Se, contudo, é 
a mesma provada por outros meios convin
centes, tal como de haver sido o interessado 
convencional de partido, a este assim se vin
culando, é de ser considerado validamente 
filiado. — Acórdão do TRE do Piauí, de 13 
de outubro de 1972, no Recurso n? 44 (O 
TSE, pelo Acórdão n? 5.144 — B . E . n? 255 
— conheceu e deu provimento ao recurso) .. 969 

FUNCIONÁRIO 
— Lista de antigüidade. Tempo de serviço dos 

funcionários do TSE, até 31-12-72 945 
— Adicionais — Consulta de TRE sobre se aos 

funcionários admitidos, em 1972, mediante 
aprovação em concurso público de provas e 
títulos, se aplica, quanto a adicionais, o dis
posto no art. 3? da Lei n? 4.049-62. O Tri
bunal respondeu afirmativamente à consulta. 
— Resolução n? 9.421, de 13-3-73 — D . J . de 
2-5-73 940 

— Aposentadoria — Decisão administrativa tra-
dutora da jurisprudência compendiada nas 
Súmulas ns. 346 e 473, não é passível de re
visão, em recurso especial. (No cálculo dos 
proventos da aposentadoria, foram excluídas: 
gratificação de representação, aumento de 
20%, etc.) — Acórdão n? 5.364, de 5-4-73 — 
D . J . de 18-5-73 925 

— G — 

GRATIFICAÇÃO — Vide "TRIBUNAL RE
GIONAL ELEITORAL — Membro" 

GUADALUPE 
— Decreto-lei n? 1.272, de 29-5-73. Declara de 

interesse de Segurança Nacional, nos ter
mos do art. 5?, § 1?, alínea b, da Constitui
ção, os Municípios de São João dos Patos, 
do Estado do Maranhão e Guadalupe, do 
Estado do Piauí, e dá outras providências . . . 981 

H 
"HABEAS CORPUS" 

Classificação do crime. Se a denúncia des
creve fato mais grave, desnecessária é a 
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baixa do processo para seu aditamento e 
conseqüente complementação da defesa do 
réu a fim de que o Juiz, de, ao fato, defi
nição jurídica diversa. Recurso não provi
do. — Acórdão de 28-3-73, do STP no Re
curso de "Habeas Corpus" n? 50.767 — PR 980 
Denúncia — Crimes dos arts. 302 e 347 do 
C E . Denúncia que atende aos requisitos 
do Código de Processo Penal não é inepta. 
II — " H . C . " visando a nulidade ex radice 
do processo. Indeferimento. III — Recurso 
não provido. — Acórdão n? 5.347, de 20 
de março de 1973 — D . J . de 2-5-73 911 
Denúncia — Ação penal instaurada em face 
de_ denúncia que não apresenta defeitos. 
Não cabe no âmbito do H .C . discutir-se 
matéria de fato, cujo deslinde será próprio 
que se dê no curso da mesma ação. Re
curso desprovido. — Acórdão n? 5.351, de 
22- 3-73 — D . J . de 7-5-73, republicado em 
11-5-73 915 
Denúncia — Descabe pedido de H . C , para 
trancar ação penal, quando o fato narrado 
na denúncia constitui crime, em tese. — 
Acórdão n? 5.373, de 12-4-73 — D . J . de 
23- 5-73 930 

— I — 

IDADE — Vide "DOMICILIO ELEITORAL" 
IMPUGNAÇÃO 
— Ilegitimidade de parte — Os impugnantes, 

não sendo candidatos e não falando em no
me do partido político, não teem legitimi
dade para tal ato. — Acórdão n° 459, de 
10-10-72, do TRE de Minas Gerais (O TSE, 
pelo Acórdão n? 5.148 - - B . E . n? 255 — 
não conheceu do recurso) 959 

— Ilegitimidade de parte — eleitor — Embora 
ilegítima a parte impugnante, lícito é ao 
Juiz recebê-la como representação mesmo 
porque a matéria podia ser examinada de 
ofício — Acórdão n* 462, de 11-10-72, do TRE 
de Minas Gerais (O TSE, pelo Acórdão 
n? 5.245 — B . E . n? 256 — conheceu e deu 
provimento ao recurso) 959 

INELEGIBILIDADE 
— Recurso de diplomação. Inelegibilidade pre

vista no art. 1?, I, 1, da L . C . n? 5-70. Des
prezo com base na prova, a qual dispensava 
diligências para esclarecimentos outros. II 
— Recurso especial inadmitido. Agravo des
provido por falta de amparo legal. — Acór
dão n? 5.362, de 5-4-73 — D . J . de 11-5-73 924 

— Reconhecida a improbidade do candidato 
por decisão da Justiça Trabalhista transi
tada em julgado, é de ser acolhida impug
nação de inelegibilidade argüida sob aquele 
fundamento. — Acórdão n? 9.219, de 11 de 
outubro de 1972, do TRE do Pará (O TSE, 
pelo Acórdão n? 5.180 — B . E . n? 256 — 
conheceu e deu provimento ao recurso) . . . 963 

— O Juiz deferiu registro de candidato a Pre
feito, considerando improcedente a impug
nação. —• Recurso para o TRE — Este, man
teve a decisão recorrida, sem embargo dos 
fatos narrados na petição e demais pronun
ciamentos da impugnação, demonstrativos 
da atuação do candidato quando Prefeito 
Acórdão n? 65.088, de 2-10-72, do TRE de 
São Paulo (O TSE, pelo Acórdão n? 5.154 
— B . E . n? 255 — negou provimento ao 
agravo denegatório do recurso especial) . . . 971 

— Diretor de Sociedade — Exercendo o cargo 
de Diretor de Saúde da Associação Cultural 
Beneficente e Recreativa, não está essa ati-

Págs. 
vidade incluída em qualquer das causas de 
inelegibilidade estabelecidas pela L . C . — 
Acórdão n? 760, de 9-10-72, do TRE da 
Bahia (O TSE, pelo Acórdão n? 5.153 — 
B . E . n? 255 — não conheceu do recurso es
pecial) 950 

• Preclusão — O prazo para interposição de 
recurso contra o indeferimento de registro 
de candidato é preclusivo, não podendo o 
recurso — após o trânsito em julgado da de
cisão — ser suprido pela ação de segurança. 
Confirmação de acórdão do TRE — Acórdão 
h? 5.341, de 27-2-73 — D . J . de 2-5-73 908 

• Processo criminal — 1. Candidato conside
rado inelegível "ex v i " do art. 1?, inciso I,. 
n, da L . C . n? 5-70; 2) Magistrado que re
conhece a sua incompetência, mandando re
meter os autos ao Juiz competente, há nove 
dias atrás, sem declarar a nulidade ab initio 
do processo e especificar qualquer ato 
que entendia estar anulado, na forma do ar
tigo 573, f 2?, do C .P .P . ; 3) Caso em que 
subsiste o despacho de recebimento da de
núncia, com a conseqüente declaração de 
inelegibilidade do candidato, enquanto não 
anulada aquela pelas vias regulares de di
reito; 4) Inexistência de direito líquido e 
certo; 5) Segurança não conhecida, sendo 
que o Ministro-Relator dela conhecia e a 
denegava. — Acórdão n? 5.201, de 30 de 
outubro de 1972 — D . J . de 2-5-73 906 

• Processo criminal — Para configuração da 
inelegibilidade não basta argüir fato classifi
cável como crime. Torna-se necessário, pelo 
menos, o recebimento da denúncia contra o 
candidato. Recurso de decisão do TRE que 
confirmou o deferimento de registro de can
didato a Prefeito julgado improcedente. — 
Acórdão n? 5.343, de 1-3-73 — D . J . de 2 de 
maio de 1973 909 
Processo criminal — Respondendo o can
didato a processo, instaurado por denúncia 
do Ministério Público, recebida pela auto
ridade judiciária, por crime previsto no De
creto-lei n? 210-67, torna-se inelegível, con
forme decisões do TSE — Acórdão n? 446, de 
9-10-72, do TRE de Minas Gerais (O TSE, 
pelo Acórdão n? 5.145 — B . E . n? 255 — 
não conheceu do recurso especial) 951 

• Processo criminal — Demonstrado que o im
pugnado foi denunciado pela Procuradoria 
da República, como incurso nos incisos V, 
VII e XI , do art. 1?, do Decreto-lei n? 201, 
denúncia recebida pelo Juiz Federal e em
bora tenha sido concedido H . C ao impug
nado, por incompetência da Justiça Federal, 
o mesmo ainda não foi absolvido ou penal
mente reabilitado nos termos da L . C . n? 5. 
Assim, é de se reformar a sentença para 
indeferir o registro do candidato. — Acór
dão de 11-10-72, do TRE do Piauí, no Re
curso n? 41 (O TSE, pelo Acórdão n? 5.151 
— B . E . n? 255 — conheceu e deu provi
mento ao recurso) 968 
Processo criminal — Em face dos preceitos 
legais aplicáveis à espécie, isto é, a alínea n, 
do inciso I, do art. 1?, da L . C n? 5, são 
inelegíveis, para qualquer cargo eletivo, os 
que tenham sido condenados ou respondem 
a processo-crime por denúncia do Ministério 
Público recebida por autoridade judiciária 
competente, por, entre outros, crime contra 
o patrimônio. Estando o impugnado neste 
caso, tornou-se inelegível. — Acórdão núme
ro 65.077, de 29-9-72, do TRE de São Paulo 
(O TSE, pelo Acórdão n? 5.194 — B . E . 

n ? 256 — desproveu o agravo do despacho 
denegatório do recurso especial) 970 
Processo criminal — O Juiz indeferiu regis
tro de candidato a Pre£«íK), por inelegível, 
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por força do disposto no art. 1?, inciso I, 
alínea n, da L . C . n? 5, visto o mesmo ter 
sido condenado, por sentença transitada em 
julgado, pelo crime de desacato, previsto no 
art. 331 do Código Penal, o qual se situa 
entre os delitos contra a Administração Pú
blica. — O TRE negou provimento ao re
curso, apreciando a tese de reabilitação, ar-
güida pelo recorrente — Acórdão n? 65.126, 
de 5-10-72, do TRE de São Paulo (O TSE, 
pelo Acórdão n? 5.155 — B . E . n? 255 — 
negou provimento ao agravo denegatório do 
recurso especial) 973 

— Processo criminal — Impugnação a registro 
de candidato a Prefeito sob o fundamento 
de que é inelegível, nos termos do art. 1?, 
inciso I, n, da L . C . n? 5, de vez que pro
cessado criminalmente por crime de respon
sabilidade previsto no Decreto-lei n? 201, em 
face de denúncia recebida por Juiz compe
tente, foi absolvido, pendendo, porém, a sen
tença absolutória de recurso interposto, ainda 
em face de processamento. — O Juiz aco
lheu a impugnação e declarou o candidato 
inelegível. O TRE deu provimento ao re
curso, deferindo o registro. — Acórdão núme
ro 65.151, de 9-10-72, do TRE de São Paulo 
(O TSE, pelo Acórdão n? 5.141 — B . E . 
n? 255 — conheceu e deu provimento ao re
curso, para restabelecer a sentença do Juiz) 975 

— Processo criminal — Impugnação a regis
tro de candidato a Prefeito sob o funda
mento de inelegibilidade, nos termos do ar
tigo 1?, inciso I, n, da L . C . n? 5, porque 
quando da escolha da Convenção e do pe
dido de registro estava o candidato sendo 
processado por crime contra a Administra
ção Pública, adstrito a sua gestão anterior 
no mesmo cargo. Antes da apreciação do 
pedido, transitou em julgado a sentença 
absolutória do impugnado no caso alegado. 
O Juiz deferiu o registro. O TRE negou 
provimento ao recurso — Acórdão n? 65.152, 
de 9-10-72. do TRE de São Paulo (O TSE, 
pelo Acórdão n ? 5.130 — B . E . n? 255 — não 
conheceu do recurso por ilegitimidade de 
parte) 976 

ITAPIRANGA 

— Aprova a criação da 65» Zona Eleitoral, Ita
piranga, do Estado de Santa Catarina, 
abrangendo o município do mesmo nome e 
desmembrada da 40? Zona, Mondai — Re
solução n? 9.427, de 26-3-73 — D . J . de 23 
de maio de 1973 942 

l i — 

LEGISLAÇÃO 

Decreto-lei n? 1.272, de 29-5-73 — Declara 
de interesse da Segurança Nacional, nos 
termos do art. 15, § V, alínea b, da Cons
tituição, os Municípios de São João dos 
Patos, do Estado do Maranhão e Guadalupe, 
do Estado do Piauí, e dá outras providên
cias 981 

Decreto-lei n? 1.273, de 29-5-73 — Declara 
de interesse da Segurança Nacional, nos 
termos do art. 15, § 1?, alínea b, da Cons
tituição, o Município de Volta Redonda, do 
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras pro
vidências 981 
Ementário de Leis, Decretos-leis, Decretos 
Legislativos e Resoluções do Senado Federal, 
publicados no Diário Oficial do mês de maio 
de 1973 981 

Págs. 
— M — 

MANDADO DE SEGURANÇA 
— Não cabe M . S . contra ato judicial passí

vel de recurso ou correlção (Súmula n? 267 
do STF) — Acórdão n? 5.017, de 19-9-72 
— D . J . de 18-5-73 904 

MINISTRO XAVIER DE ALBUQUERQUE 

— Homenagem por sua posse no TSE como 
Juiz Substituto (Ata de 22-3-73) 886 

— N — 
NACIONALIDADE 
— Perda de nacionalidade e direitos políticos 933 

NULIDADE DE VOTAÇÃO 
— Fraude — Agravo de despacho de Presidente 

de TRE que negou seguimento a recurso es
pecial. É de se negar provimento a agravo, 
quando comprovado que a decisão do TRE, 
interpretando a lei, entendeu que não ocor
reu fraude comprovada. "Não será admitido 
recurso contra a votação se não tiver ha
vido impugnação perante a mesa receptora, 
no ato da votação, contra as nulidades ar-
güidas" (art. 149 do C E . ) .— Acórdão 
n<? 5.368, de 9-4-73 — D . J . de 23-5-73 . . . . 929 

— Incoincidência — Não ofendeu a qualquer 
dispositivo legal o acórdão do TRE que, re
vendo as decisões da Junta Eleitoral, não 
considerou como indício de fraude a incoin
cidência entre o número de votantes e o de 
cédulas oficiais, em duas urnas, nem pe
quenas irregularidades em cédulas isoladas, 
todas devidamente explicadas pela Junta. 
Não conhecimento de recurso especial fun
dado em dissídio jurisprudencial e na ofensa 
aos arts. 172 e 263 do C E . — Acórdão 
n? 5.365, de 9-4-73 — D . J . de 23-5-73 . . . . 927 

— Mais da metade dos votos — Nulidade da 
votação com base no art. 224 do C E . II — 
Não conhecimento, porque a decisão recor
rida não contrariou, expressamente, qual
quer disposição de lei, fundamento único da 
irresignação ( C E . , art. 276, I, a). — Acór
dão h? 5.348, de 20-3-73 — D . J . de 2-5-73 912 

— Mais da metade dos votos — Votos marca
dos com sigla de partido, que não registrara 
candidato a Prefeito, excedendo de mais da 
metade o total da votação. Incidência do 
art. 224 do C E . — Provimento de re
curso especial. — Acórdão n? 5.361. de 5 de 
abril de 1973 — D . J . de 18-5-73 923 

— Mudança de local — Agravo de Instrumen
to. Provimento, para subida e melhor exa
me do recurso especial, na forma do item 
VI, do art. 22, do Regimento do STF (Ale
ga-se que a mesa receptora mudou o local 
de trabalho, designado pelo Juiz Eleitoral) 
— Acórdão n? 5.378, de 12-4-73 — D . J . de 
23-5-73 931 

— Numeração seguida — A simples inobservân
cia da formalidade de numeração de cédulas 
em séries de 1 a 9, compromete o sigilo do 
voto e acarreta a plena nulidade da vota
ção. Conhecimento e provimento do recurso 
— Acórdão n* 5.357, de 29-3-73 — D . J . 
de 11-5-73 921 

— Preclusão — Anulação de votação em seção 
eleitoral, sem impugnação na contagem no 
momento próprio. Afronta aos arts. 169 e 
171 do C E . II — Recurso especial conhe
cido e provido, para validar a votação nos 
termos daqueles preceitos. — Acórdão núme
ro 5.380, de 26-4-73 — D . J . de 18-5-73 . . . . 932 
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— O — 

ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS 
• Convenção — Ainda quando o TRE expe

dir ato que fixe a diversificação territorial, 
não se pode negar ao partido a possibilidade 
de optar por constituir-se unitariamente. 
Assim, pois, quando o TRE despreza repre
sentação de partido que pleiteia a realiza
ção de convenção única, ofende disposição 
expressa de lei, merecendo o recurso ser co
nhecido e provido — Acórdão n? 4.384, de 
9-8-69 — D . J . de 18-5-73 893 

Convenção — O Juiz julgou procedente a 
impugnação para declarar que houve erro 
no critério para apuração do quociente da 
convenção, determinando que esse quociente 
é de 2,66 e não de 3, como havia sido fixa
do, pelo que a chapa "1" tem direito a doze 
nomes, excluindo-se da mesma os dois últi
mos colocados e a chapa "2" a seis nomes, 
incluindo-se os 5? e 6? colocados na ordem 
de apresentação. O TRE não conheceu do 
recurso, por intempestivo. — Acórdão 
n? 65.107, de 3-10-72, do TRE de São Paulo 
(O TSE, pelo Acórdão n? 5.164 — B . E . 
n? 256 — não conheceu de um recurso e ne
gou provimento a outro) 972 

— P — 
PINHALZINHO 
— Aprova a criação da 66* Zona, Pinhalzinho, 

do Estado de Santa Catarina, abrangendo 
os Municípios de Pinhalzinho, Modelo e 
Nova Erechim. — Resolução n? 9.428, de 
26-3-73 — D . J . de 2-5-73 942 

PRECLUSÃO — Vide "INELEGIBILIDADE — 
...Preclusão", "NULIDADE DE VOTAÇÃO — 

Preclusão" e "RECURSO — de diplomação 
— preclusão" 

— H — 

RECURSO 
rència de decisões administrativas, percebia, 
no quadro suplementar, como PJ-3. Redu
ção. Recurso) — Acórdão n? 5.346, de 13 
de março de 1973 — D . J . de 2-5-73 910 

— Agravo — Provimento do agravo para re
cebimento e remessa ao Tribunal do recur
so especial (Caso de perda de mandato de
cretada pela Câmara) — Acórdão n? 5:330, 
de 23-11-72 — D . J . de 7-5-73 908 

— Agravo — Recurso especial, trazendo ma
téria de fato e não abrangendo todos os 
fundamentos suficientes da decisão recor
rida, cujo seguimento foi indeferido. Agravo 
de instrumento desprovido — Acórdão núme
ro 5.350, de 20-3-73 — D . J . de 2-5-73 . . . . 914 

— Agravo — Nega-se provimento a agravos, 
quando os primeiros agravantes não pro
vam que a decisão impugnada haja contra
riado expressa disposição de lei nem tenha 
divergido de outro no interpretar qualquer 
norma, e os segundos agravantes não se 
acham legitimados para o ato da impugna
ção que ajuizaram (Os segundos agravantes 
não são candidatos, nem Delegados de par
tido) — Acórdão n? 5.356, de 29-3-73 — D.J. 
de 18-5-73 919 

— Desconhecimento. Quando não se caracte
riza nenhum dos casos arrolados na Cons
tituição — art. 138 — ou no C E . — ar
tigo 276 —, desconhece o TSE de recurso 
interposto de decisão final do TRE (Caso 
de funcionário, símbolo PJ-8, que, em decor-

Págs. 
— Diplomação — I — Recurso contra a expe

dição de diploma, invocando fraude no alis
tamento e na eleição. Desprovimento, por
que tardia a invocação, de resto, desampa
rada de prova. II — Recurso especial limi
tado ao art. 276, I, a, do C E . III — Não 
conhecimento, por falta de pressupostos. — 
Acórdão n? 5.358, de 3-4-73 — D . J . de 11 
de maio de 1973 922 

— Diplomação — Nas eleições municipais, o 
recurso de diplomação é decidido, em última 
instância, pelo TRE, não cabendo novo re
curso para o TSE — Acórdão n? 5.367, de 
9- 4-73 — D . J . de 23-5-73 928 

— Diplomação — Nas eleições municipais não 
cabe, das decisões dos TRE sobre diplo
mação, recurso ordinário para o TSE — 
Acórdão n? 5.374, de 12-4-73 — D . J . de 23 
de maio de 1973 931 

— Diplomação — preclusão — Tratando-se de 
fraude, que não é da votação, e sim ante
rior à eleição e argüida em relação à filia
ção partidária, é de se dar provimento a 
recurso, vez que o Tribunal a quo não mais 
podia examinar a matéria, em recurso de di
plomação, face à preclusão. (Dois recursos: 
um sobre cálculo para distribuição dos elei
tos pelas sublegendas e outro sobre filiação 
partidária) — Acórdão n? 4.416, de 21 de 
outubro de 1969 — D . J . de 18-5-73 899 

— Ilegitimidade de parte — Não tem legitimi
dade para interpô-lo o membro de Diretório 
Municipal, como não a tem o próprio Di
retório. — Acórdão n? 5.329, de 23-11-72 — 
D . J . de 2-5-73 907 

— Ilegitimidade de parte — eleitor — Simples 
eleitor não tem qualidade para interpor re
curso de decisão de TRE. Recurso despro
vido. — Acórdão n: 5.359, de 3-4-73 — D.J. 
de 15-5-73 922 

— Intempestivo — O Juiz julgou procedente a 
impugnação para declarar que houve erro 
no critério para apuração do quociente da 
convenção, determinando que esse quocien
te é de 2,66, e não de 3, como havia sido 
fixado, pelo que a chapa "1" tem direito a 
doze nomes, excluindo-se da mesma os dois 
últimos colocados e a chapa "2" a seis no
mes, incluindo-se os 5? e 6? colocados na 
ordem de apresentação. O TRE não conhe
ceu do recurso, por intempestivo. — Acór
dão n? 65.107, de 3-10-72, do TRE de São 
Paulo (O TSE, pelo Acórdão n* 5.164 — 
B . E . n? 256 — nao conheceu de um recurso 
e negou provimento a outro) 972 

— Matéria de fato — Não cabe recurso espe
cial de decisão proferida com arrimo na 
prova dos autos e dirigido à obtenção do re
exame da mesma prova. Correto, assim, o 
despacho indeferitório do recurso atacado 
no agravo. (Teriam votado eleitores inscri
tos fraudulentamente, com duplicidade de 
inscrição e em chapa fora da padronização 
oficial) — Acórdão n ' 4.799, de 18-3-71 — 
D . J . de 2-5-73 903 

REGISTRO DE CANDIDATO 
— Quanto ao candidato a Vice-Prefeito, a pos

terior renúncia do candidato não prejudica 
o registro do prefeito. — Acórdão n? 457, de 
10- 10-72, do TRE de Minas Gerais (O TSE, 
pelo Acórdão n? 5.193 — B . E . n? 256 — 
Não conheceu do recurso) 956 

— Preclusão — Vide "DOMICÍLIO ELEITO
RAL", "FILIAÇÃO PARTIDÁRIA" e "INE
LEGIBILIDADE" 

— Substituição — O Juiz indeferiu pedido de 
substituição de candidato a vereador, esco-
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lhido pelos instituidores da sublegenda, en
tendendo que não foi procedida a escolha 
nos termos do art. 55 da Resolução núme
ro 9.224, do TSE — O TRE negou provi
mento ao recurso, por entender que a esco
lha do candidato substituto cabe à con
venção e não aos instituidores da sublegen
da — Acórdão n? 65.146, de 9-10-72, do TRE 
de São Paulo (O TSE, pelo Acórdão núme
ro 5.207 — B . E . n? 256 — conheceu e deu 
provimento ao recurso) 

— S — 
SÃO JOÃO DOS PATOS 
— Decreto-lei n? 1.272, de 29-5-73 — Declara 

de interesse da Segurança Nacional, nos 
termos do art. 15, § 1?, alínea b, da Cons
tituição, os Municípios de São João dos 
Patos, do Estado do Maranhão e Guada
lupe, do Piauí, e dá outras providências .. 

SUBLEGENDA 
CANDIDATO 

Vide "REGISTRO DE 
Substituição" 

— T — 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
— Membro — Não se conhece de pedido de 

aprovação de licença concedida a membro 
de TRE, vez que, nos termos do art. 23, in
ciso IV, do C . E . , o que compete ao TSE 
é aprovar o afastamento do exercício dos 
cargos efetivos dos Juizes dos TRE — 
Resolução n? 9.232, de 23-6-73 — D . J . de 
7-5-73 

— Membro — Aprova a majoração das gra
tificações dos membros do TSE e dos 
TRE, bem como das gratificações dos 
Presidentes dos órgãos regionais, a partir 
de 1-3-72 — Resolução n? 9.266, de 10-8-72 
— D . J . de 11-5-73 

— Membro — Esclarece que o Decreto-lei 
n? 1.256, de 26-1-73, reajustou o valor das 
gratificações de presença dos membros dos 
Tribunais Eleitorais e de representação dos 
seus Presidentes, e sugere ao Poder Exe
cutivo o reajustamente das gratificações do 
Procurador-Geral, dos Procuradores Regio
nais, dos Juizes e Escrivães Eleitorais, nas 
mesmas bases e a partir da mesma data — 
Resolução n? 9.431, de 6-4-73 — D . J . de 11 
de maio de 1973 

973 

981 

939 

939 

Págs. 
— Membro — Pedido de licença de membro 

de TRE — O Tribunal resolveu determinar 
o arquivamento do processo, esclarecendo 
ao TRE que somente no caso de afasta
mento do exercício do cargo efetivo, vale 
dizer, na hipótese em que Juiz de TRE é 
afastado de suas funções na Justiça co
mum, ou de cargo público que exerça, se 
se tratar de Juiz da classe dos juristas, é 
que a decisão deve ser aprovada pelo TSE, 
observado o disposto na Resolução núme
ro 7.418, de 9-4-64 (B.E. n? 155) — Reso
lução n? 9.422, de 15-3-73 — D . J . de 2 de 
maio de 1973 941 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Mem
bro — Gratificação — Vide "TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL — Membro" 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
— O Tribunal autorizou o Presidente, ad re-

ferendum do órgão, a decidir os casos de 
urgência, de caráter administrativo ou não, 
que venham a surgir durante o recesso. 
(Ata de 18-12-72) 886 

— Membro — Gratificação — Vide "TRIBU
NAL REGIONAL ELEITORAL — Membro" 

VOLTA REDONDA 
— Decreto-lei n? 1.273, de 29-5-73 — Declara 

de interesse da Segurança Nacional, nos 
termos do art. 15, § V, alínea b, da Cons
tituição, o Município de Volta Redonda, do 
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras pro
vidências 

Z — 
ZONA ELEITORAL 

942 

Criação — Aprova a criação da 65? Zona 
Eleitoral, Itapiranga, do Estado de Santa 
Catarina, abrangendo o município do mes
mo nome e desmembrada da 40? Zona, Mon
dai — Resolução n? 9.427, de 26-3-73 — 
D . J . de 23-5-73 
Criação — Aprova a criação da 66? Zona 
Eleitoral, Pinhalzinho, do Estado de Santa 
Catarina, abrangendo os Municípios de P i 
nhalzinho, Modelo e Nova.Ereehim — Reso
lução n? 9.428, de 26-3-73 — D . J . de 2 de 
maio de 1973 

981 

942 

942 



Í N D I C E 
Págs. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ATAS DAS SESSÕES 

Ata da 14? Sessão, em 18 de dezembro de 
1972 885 
Ata da 17? Sessão, em 22 de março de 
1973 886 
Ata da 33? Sessão, em 3 de maio de 
1973 887 
Ata da 34? Sessão, em 7 de maio de 
1973 888 
Ata da 35? Sessão, em 8 de maio de 
1973 888 
Ata da 36a Sessão, em 10 de maio de 
1973 889 
Ata da 37? Sessão, em 11 de maio de 
1973 890 
Ata da 38? Sessão, em 14 de maio de 
1973 891 
Ata da 39? Sessão, em 15 de maio de 
1973 891 
Ata da 40? Sessão, em 17 de maio de 
1973 891 
Ata da 44? Sessão, em 29 de maio de 
1973 892 
Ata da 45? Sessão, em 31 de maio de 
1973 893 

JURISPRUDÊNCIA 

ACÓRDÃOS 
N° 4.384, de 9 de agosto de 1969 (Recurso 
n? 3.247 — MG) 893 
N? 4.416, de 21 de outubro de 1969 (Recurso 
rr? 3.239 — MA) 899 
N? 4.799, de 18 de março de 1971 (Recurso 
de Agravo h? 3.570 — BA) . 903 
N? 5.017, de 19 de setembro de 1972 (Man
dado de Segurança n? 418 — DP) 904 
N? 5.201, de 30 de outubro de 1972 (Man
dado de Segurança n? 428 — SP) 906 
N? 5.329, de 23 de novembro de 1972 (Re
curso n? 3.652 — GO) 907 
N? 5.330, de 23 de novembro de 1972 (Recurso 
de Agravo n? 3.918 — PB) 908 
N? 5.341, de 27 de fevereiro de 1973 (Man
dado de Segurança n? 437 — PR) 908 
N? 5.343, de 1 de março de 1973 (Recurso 
n? 3.980 — MA) 909 
N? 5.346, de 13 de março de 1973 (Recurso 
n? 3.938 — MA) 910 
N? 5.347, de 20 de março de 1973 ("Habeas 
Corpus" n? 58 — SE) 911 

Págs. 
— N? 5.348, de 20 de março de 1973 (Recurso 

n? 3.995 — AL) 912 
— N? 5.349, de 20 de março de 1973 (Recurso 

de Diplomação n? 307 — SP) 913 
— N? 5.350, de 20 de março de 1973 (Recurso 

de Agravo n? 4.000 — PI) 914 
— N? 5.351, de 22 de março de 1973 ("Habeas 

Corpus" n? 57 — SE) 915 
— N? 5.353, de 27 de março de 1973 (Recurso 

n? 3.945 — SP) 916 
— N? 5.356, de 29 de março de 1973 (Recurso 

n ? 3.977 — SP) 919 
— N? 5.357, de 29 de março de 1973 (Recurso 

n? 3.987 — MG) 921 
— N? 5.358, de 3 de abril de 1973 (Recurso 

n? 4.021 — PI) 922 
— N? 5.359, de 3 de abril de 1973 (Recurso 

n? 4.022 — PI) 922 
— N?.5.361, de 5 de abril de 1973 (Recurso 

n? 4.005 — AL) 923 
— N? 5.362, de 5 de abril de 1973 (Recurso 

n? 4.039 — SP) 924 
— N? 5.364, de 5 de abrU de 1973 (Recurso 

n? 3.983 — MA) 925 
— N? 5.365, de 9 de abril de 1973 (Recurso 

n? 4.012 — PI) 927 
— N? 5.367, de 9 de abril de 1973 (Recurso 

n? 4.031 — SP) 928 
— N? .5.368, de 9 de abril de 1973 (Recurso 

n? 3.986 — SP) 929 
— N? 5.373, de 12 de abril de 1973 ("Habeas 

Corpus" n? 59 — SE) 930 
— N? 5.374, de 12 de abril de -1973 (Recurso 

n° 4.019 — SP) 931 
— N? 5.378, de 12 de abril de 1973 (Recurso 

de Agravo n? 4.002 — MG) 931 
— N? 5.380, de 26 de abril de 1973 (Recurso 

n? 4.058 — BA) 932 

RESOLUÇÕES 

— N? 8.688, de 30 de março de 1970 (Consulta 
n? 4.022 — DP) 933 

— N? 9.232, de 23 de junho de 1972 (Processo 
n? 4.518 — RS) 939 

— N? 9.266, de 10 de agosto de 1972 (Processo 
n? 4.536 — DP) 939 

— N? 9.421, de 13 de março de 1973 (Consulta 
n? 4.670. — PE) 940 

— N? 9.422, de 15 de março de 1973 (Processo 
n? 4.671 - GO) 941 

— N? 9.427, de 26 de março de 1973 (Processo 
n ? 4.674 — SC) 942 



VIII ÍNiDUOE ALFABÉTICO E REMISSIVO Junho de 1973: 

Págs. 
— N? 9.428, de 26 de marco de 1973 (Processo 

n? 4.675 — SC) 942 
— N? 9.431, de 6 de abril de 197a (Processo 

n? 4.682 — DF) 942 

TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS 

JURISPRUDÊNCIA 

— Acórdão n? 760-72 — BA 950 
— Acórdão n? 430-73 — MG 950 
— Acórdão n? 446-72 — MG 951 
— Acórdão n? 448-72 — MG 953 
— Acórdão n? 452-72 — MG 955 
— Acórdão n? 457-72 — MG 956 
— Acórdão n? 459-72 — MG 959 
— Acórdão n? 462-72 — MG 959 
— Acórdão n? 465-72 — MG 961 
— Acórdão n? 9.219-72 — PA 963 
— Recurso n? 27-72 — PI 967 
— Recurso, n? 41-72 — PI 968 
— Recurso n? 44-72 — PI 969 

Págs. 
— Processo n? 373-72 -- R N 969-
— Acórdão n? 65 077 -- SP 970 
— Acórdão n? 65 079 -- SP 971 
— Acórdão n? 65 088 -- SP 971 
— Acórdão n? 65 107 -- SP 972 
— Acórdão n? 65 126 -- SP 973-
— Acórdão n? 65 146 -- SP 973 
— Acórdão n? 65 148 -- SP 974 
— Acórdão n" 65 151 -- SP 975 
— Acórdão n? 65 152 -- SP 976 
— Acórdão n? 65 201 -- SP 977 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

JURISPRUDÊNCIA 

— Agravo Regional no Agravo de Instrumento 
n? 53.787, de 16 de março de 1973 — DF 
(Embargos de Declaração) 973 

— Recurso de "Habeas Corpus" n? 50.767, de 
28 de março de 1973 — PA 980 

Departamento de Imprensa Nacional 1973 




