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Recurso n? 4.861 — Classe 4Í 
Mato Grosso

Partido P o lít ico  extinto. Recurso interposto 
Por Delegados da Sublegenda I I  da A R E N A . A  
pessoa juríd ica recorrente deixou de exis tir por 
força da L e i n “ 6.767. de 1979. a que o TS E  deu 
cum prim ento ao expedir a Resolução n." 10.786. 
de 1980. A extinção da pessoa juríd ica  recorrente 
~  sem sucessor legal a substitui-la processual
mente — leva à extinção do processo. Recurso 
Julgado prejudicado.

Vistos, etc.
r A cordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito- 
al- Por unanimidade de votos, julgar prejudicado o re- 
Urs<>. nos termos do voto do relator, que fica fazendo 
arte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 5 de agosto de 1982 — M oreira A lves, Pre- 
r ente _  Pedro G ord ilho. Relator — Inocêncio M árti- 
es Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

RELATORIO

1.o *• O Senhor M in is tro  Pedro Gord ilho  (Relator): 
nhor Presidente, o acórdão recorrido, do Eg. Tribu

IPublicado no D J  de 5-11-82)

nal Regional Eleitoral de Mato Grosso, negou provi
mento a recurso interposto pelos Delegados da Suble
genda I I  da A R E N A  em Barra do Bugres (Estado de 
Mato Grosso), sob o fundamento de que — no pedido 
de recontagem de votos — não ficou cabalmente de
monstrada a omissão ou a fraude indicada, notando 
que a incoincidência entre os resultados da votação em 
confronto com o número de votantes, constitui, em face 
da singularidade do caso, erro material e não fraude 
comprovada, não justificando recontagem de votos ou 
anulação do pleito. Nota o acórdão recorrido, no tocan
te à divergência numérica verificada entre a soma dos 
votos computados para a eleição majoritária e a pro
porcional, que essa divergência de fato se verificou, 
mas apenas na soma das parcelas, não sendo levadas 
para o cômputo geral, sendo que a soma das parcelas 
consignadas para os candidatos, boletim a boletim, es
tá de acordo com o total de votos a eles atribuídos.

2. Entendeu-se, ainda, no acórdão recorrido, que 
a invocada incoincidência, para fulminar de nulidade a 
votação, deveria resultar de fraude comprovada, nos 
termos do § IV, do art. 166, do Código Eleitoral, pois a 
lei cogita sempre de fraude comprovada e não de sim
ples alegações. Finalmente, considerar o acórdão que 
essa comprovação não foi cabalmente demonstrada nos 
autos, o que esvazia, pois, a proposição.

3. Os interessados, Delegados da Sublegenda II 
da A R E N A , interpuseram recurso especial, sustentan
do que o acórdão local violou os parágrafos 7V e 8V, do 
art. 179, e art. 180, itens I e II, do Código Eleitoral. In
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vocam, ainda, julgados desse Tribunal, publicados no 
Boletim  E le itora l nV 264, pág. 1008, e Boletim  E le itora l 
nV 243, pág. 14, segundo os quais deve ser o recurso es
pecial conhecido e provido, quando o pedido de recon
tagem de votos, fundando-se na divergência entre os 
dados consignados nos Boletins e nas Atas, tem apoio 
nos arts. 179, § 7?, e 180 do Código Eleitoral, combina
do com art. 30, § 3?, da Resolução do TSE  nV 9.236: e 
mais o precedente, onde se entende que o recurso espe
cial deve ser provido, «uma vez que dos próprios ter
mos do acórdão impugnado, verifica-se que o mesmo 
desprezou a norma do art. 166, § IV do Código E leito
ral».

4. Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral 
Eleitoral, em parecer da lavra do Dr. Valim  Teixeira, 
opina, preliminarmente, no sentido de que (fl. 322):

«(...) O presente recurso deverá ser julgado pre
judicado, consoante, entendimento firmado por 
esse Colendo Tribunal Superior quando do ju lga
mento do recurso n? 5.178, Classe IV, Birigui, 
SP, A C  nV 6.721. Desaparecidos, no caso 
sub judice, tanto a pessoa jurídica recorrente, sub
legenda II da A R E N A , como a recorrida, suble
genda I do mesmo partido político, por força da 
Lei nV 6.767/79, há de se extinguir o processo por 
perda de objeto, harmonizando-se com o entendi
mento anteriormente firmado».

5. Caso, entretanto assim não decida o Tribunal 
Superior Eleitoral, a douta ProCuradoria-Geral E leito
ral conclui no sentido de que o recurso seja provido. E 
esta a conclusão do parecer, que está a fls. 323:

«Face ao exposto, havemos que o presente re
curso especial seja, preliminarmente, julgado 
prejudicado por perda de objeto, face a extinção 
da pessoa jurídica recorrente, sublegenda II da 
A R E N A , por força da Lei nV 6.767/79, ou, assim 
não sendo entendido por esse colendo Tribunal 
Superior, seja conhecido e provido, em virtude 
do disposto nos arts. 179, §§ 7V e 8V, e 180, itens I 
e II, do Código E leitoral».

6. É o relatório.

VOTO

1. O Senhor M in is tro  Pedro G ord ilho  (Relator): 
Senhor Presidente, não mais existem quer a pessoa 
jurídica recorrente, sublegenda II da A R E N A , quer a 
recorrida, sublegenda I do mesmo partido político, uma 
vez que foram declaradas extintas pelo art. IV. da Lei 
nV 6.767, de 20 de dezembro de 1979, a que o Tribunal 
Superior E leitoral deu cumprimento ao expedir a Reso
lução nV 10.786, de 1980. No julgamento do Recurso nV 
5.178, Classe IV , de São Paulo acórdão nV 6.721, o T r i
bunal Superior E leitoral decidiu, acompanhando o voto 
do em. Ministro José Fernandes Dantas: «(...I sou p o r
que se declare prejudicado o recurso, em face da ex tin 
ção do partido p o lít ico  cu jo  d iretório  m unicipal é o re 
corrente — A R E N A . Desaparecida a pessoa juríd ica  re
corrente, como se deu por força da L e i n “ 6.767, sem su
cessor legal a substitu i-la  processualmente, deve se ex 
tingu ir o processo por perda de ob jeto ».

2. De acordo com este entendimento, que espelha 
a jurisprudência predominante, o desaparecimento da 
pessoa jurídica recorrente — sem sucessor legal a 
substituí-la processualmente — leva à extinção do pro
cesso. Assim, Senhor Presidente, em conformidade com 
o entendimento predominante e nos termos do parecer 
da Douta Procuradoria-Geral Eleitoral, voto no sentido 
de que o recurso especial seja julgado prejudicado.

3. É o meu voto.

(Decisão unânime)

E X T R A T O  D A A T A

Rec. nV 4.861 — Classe 4V-MT — ReL: Min. Pedro 
Gordilho.

Recorrentes: Delegados da Sublegenda II da A R E 
N A  de Barra do Bugres.

Recorridos: A R E N A -I, e a Junta Apuradora de 
Barra do Bugres.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Mufioz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira, Lauro Leitão, Pedro Gord ilho, J. M . de Souza 
Andrade e o Dr. Inocêncio  M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 5-8-82).

A C O R D Ã O  N? 6.818
(de 5 de agosto de 1982)

Recurso nV 5.200 — Classe 4V — Agravo 
São Paulo

Convenção Municipal. Registro de Diretório- 
O registro da chapa vencedora, feito perante a 
Comissão D iretora M un icipa l Provisória , não se 
fez opportuno tempore, tanto que o T R E  anul°u 
os votos atribuídos a esta chapa e decidiu, em fa' 
ce das peculiaridades do caso. anular também a 
convenção. Inaplicabilidade, ao caso, dos §§ 2°,e 
3? do art. 53 da Le i Orgânica dos Partidos Pohtv  
cos. A hipótese prevista no § 2." do art. 53 ° a 
L O P P  presume a apresentação, aos convenci0 
nais. de uma única chapa, circunstância que te 
duz a sua eleição à exigência do quorum minim0 
de 20% dos votos válidos, enquanto no caso c°n 
ereto se ofereceram duas chapas com o registfa 
das. proporcionando opção aos convenciona'6' 
que sufragaram, p o r expressiva maioria, a chap 
que teve o seu registro afinal anulado. AplicaCa 
do art. 224 do Código Eleitora l.

Agravo de instrum ento a que se neüa 
provim ento.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior & e>l°0 
ral. por unanimidade de votos, negar provimento ^  
agravo, nos termos do voto do relator, que fica fazeo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior E le ito ra l-

Brasília, 5 de agosto de 1982 — M oreira  
Presidente — Pedro Gordilho. Relator — I n o c ê n °  

M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 5-11-82).

RELATORIO

1. O Senhor M in is tro  Pedro G ord ilho  (Relat0^9 
Senhor Presidente, Luis Roberto Incelli e outros, 
condição de convencionais, apresentaram impupna ^0 
contra o pedido de registro do Diretório MuniciP3 ^  
Partido Democrático Social — PDS em Vila Maria. ^  
Paulo, eleito na convenção realizada em 5 de outu ^  
de 1980. Fundou-se a impugnação, de modo capita • ̂  
proposição de que a chapa adversária, que o^tevec0n’ 
votos, mais três em branco, do total de 1.081 votos , 
siderados válidos, obteve seu registro, perante a ° °  
são diretora municipal provisória, fora do prazo ”  
no art. 39 da LO P P  (redação da Lei nV 6.817, de h- 
requerendo os impugnantes, afinal, (fl. 57):

« 1. o cancelamento do registro, c. £°c tA* 
qüentemente, da aprovação da chapa e n c a b e  ^  

pelo Sr. João Antônio Mesquita ( d o c u m e n  .^ 1  

5), procedido pela comissão diretora mun> 
provisória do PDS de Vila Maria;
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2. a nulidade dos votos atribuídos, na con
venção do último dia 5, à chapa referida no item 
anterior;

3. que seja considerada eleita em toda sua 
composição a chapa encabeçada pelo Sr. Agenor 
Mota (documento n? 7)».

2. O julgado recorrido, do Eg. Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo, cancelou o registro da chapa 
vencedora, anulando, em conseqüência, os votos a ela 
atribuídos. Decidiu, também, anular a própria conven
ção, adotando os fundamentos que o douto parecer da 
Procuradoria-Geral E leitoral resumiu fielmente (fls. 
201/203):

«a) ter sido suficientemente provado que o 
registro da chapa vencedora, feito à Comissão 
Diretora Municipal Provisória, se dera a destem- 
po em flagrante desrespeito à norma do caput do 
artigo 39, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos;

b) que tal fato comprometeu a lisura do 
pleito, devendo ser cancelado o registro da chapa 
vencedora, com a anulação dos 745 votos a ela 
atribuídos;

c) que, diante de tal circunstância a hipóte
se debatida nos autos passaria a ser, em 
princípio, a prevista no § 2? do artigo 53. da Lei 
Orgânica dos Partidos. Políticos, que manda seja 
considerada eleita a chapa única que houver obti
do, pelo menos 20% (vinte por cento), da votação 
válida apurada;

d) que, todavia, dado às peculiaridades da 
questão debatida, visto que do pleito realizado 
em 5-10-80 concorreram efetivamente duas cha
pas, ambas até então legalmente registradas pe
rante o órgão partidário competente, a vencedo
ra, inclusive, por força da decisão do M M . Juiz 
Eleitoral proferida no mandado de segurança im
petrado pela facção perdedora, o que ensejou a li
vre e consciente manifestação dos convencionais 
que, nessa certeza, sufragaram por grande maio
ria de votos a chapa que agora tivera cancelado o 
seu registro, a aplicação literal da regra do § 2? 
do artigo 53 constituiria em solução por demais 
simplista, desvirtuando por inteiro o resultado do 
pleito;

e) que, de acordo com o artigo 224. do Códi
go Eleitoral, julga-se prejudicada as demais vota
ções quando a nulidade atingir mais da metade 
dos votos, determinando a realização de nova 
eleição, exatamente a hipótese debatida nos au
tos, pois anulados 745 votos do total de 1.081 
considerados válidos, restando apenas 333 votos 
atribuídos à chapa perdedora, a melhor e mais 
justa solução para a hipótese especial em apre
ciação seria a aplicação subsidiária da norma 
prevista no Código Eleitoral, pois, caso contrá
rio, o pleito realizado pelo Partido Democrático 
Social, em convenção, para escolha do seu D ire
tório Municipal em V ila Maria, constituir-se-ia 
numa farsa, já que deixou de refletir a vontade 
da maioria».

I 2. o  D iretório Regional do PDS e Luiz Roberto 
celli e outros manifestaram recurso especial. Os dois 

fj yrsos foram indeferidos pelo despacho agravado de 
1°5. O do PDS, por não se haver demonstrado, opor- 

. amente, seu interesse em agir e por se haver omiti- 
0  j '1Uant0 a indicação do fundamento legal do recurso. 
Ulo 6 ^ u' z Roberto Incelli e outros por não se haver de- 
bo<i1tStrado' cabalmente, a suposta contrariedade ao dis- 
p no art. 53, § 2?, da Lei Orgânica dos Partidos 

* uticos.

fy.. No agravo de instrumento interposto por Luiz 
jjrQ ert? Incelli e outros, sustenta-se — reiterando-se 
ci J ^ i ç õ 68 constantes do recurso especial — que a de- 
lou °  do Tribunal Regional E leitoral de São Paulo vio- 
Ca 0 caput do art. 53, e seus §§ V. e 3?, da Lei Orgàni- 

Urna vez que, estando a matéria disciplinada inte

gralmente nesses preceitos, não seria admissível a apli
cação da regra subsidiária, que toca apenas às eleições 
federais, estaduais e municipais, e não em convenções 
partidárias, que possuem disciplina própria.

5. Sustenta-se, no agravo que, seja considerando- 
se que na convenção tenham concorrido duas chapas 
(hipótese do caput do art. 53), seja considerando-se que 
tenha concorrido apenas uma, em virtude do cancela
mento do registro da chapa adversária (hipótese do § 
2?), a chapa vencedora teria que ser, forçosamente, a 
integrada pelos agravantes. Isto porque, admitida a 
primeira situação abstratamente concebida, duas cha
pas concorrentes, ter-se-ia que a sua chapa ou a chapa 
dos agravantes obteve 333 dos 336 votos válidos apura
dos, alcançando um percentual de 99,1% da votação; de 
outro lado, admitindo-se a segunda situação abstrata
mente considerada, uma única chapa concorrente, teria 
ela alcançado mais do que os 20% dos votos válidos 
apurados.

6. Supõem, ainda, os agravantes, que o despacho 
que denegou o recurso especial examinou apenas par
cialmente a fundamentação do recurso, omitindo a pro
posição concernente à regra do caput do art. 53, pois, 
como se tratavam de duas chapas, a regra aplicável se
ria a do art. 53, considerando-se eleita, em toda a sua 
composição, a chapa que alcançou mais de 80% dos vo 
tos válidos apurados. Se a chapa adversária teve o seu 
registro anulado, como entendeu o acórdão recorrido, a 
conseqüência inafastável dessa anulação seria a anula
ção dos votos a ela atribuídos, contando-se como votos 
válidos apenas aqueles consignados à chapa então per
dedora, 333 votos mais 3 em branco, atingindo-se um 
total de 336 votos válidos apurados, o que supera am
plamente o percentual exigido.

7. Finalmente, sustentam os agravantes que o D i
retório Municipal de V ila Maria só não se constituiria, 
com a anulação da convenção, se a chapa por eles agra
vantes integrada não obtivesse os 20% dos votos vá li
dos apurados, o que, de fato, não ocorreu, e, neste ca
so, a decisão recorrida teria contrariado igualmente o 
disposto no § 3?, do art. 53, da mesma Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos.

8. Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral 
Eleitoral opina no sentido de que seja negado provi
mento ao agravo de instrumento, sublinhando que as 
peculiaridades do caso não permitem a aplicação pura e 
simples dos §§ 2? e 3?, do art. 53, da Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos. E nota o parecer (fls. 204/206):

«Com o se vê das razões do voto do M M . Re
lator, entendeu o Egrégio Tribunal Regional de 
São Paulo que, a princípio, para deslinde da 
questão, a regra aplicável seria a do § 2? do arti
go 53, que reza:

Art. 53.
§ 2? Se houver uma só chapa, será 

considerada em toda sua composição, des
de que alcance 20% (vinte por cento), pelo 
menos, da votação válida apurada •.

E isto porque, tendo sido cancelado o regis
tro da chapa vencedora e anulados os seus 745 
votos, poder-se-ia considerar que no pleito hou
vesse concorrido apenas uma única chapa, que 
obteve 333 votos dos 336 válidos apurados, supe
rando em muito o percentual previsto. No entan
to, assim considerando, restaria menos da meta
de dos 1.081 votos sufragados na convenção, e se
ria de todo inconcebível que a chapa perdedora 
fosse, agora, declarada vencedora, pois bem ou 
mal, concorreram duas chapas registradas pelo 
órgão partidário competente, com autorização da 
Justiça Eleitoral, situação que permitiu a livre e 
consciente manifestação da maioria, certa de que 
poderia votar naqueles candidatos. Sendo a hi
pótese a tal ponto incomum, consistiria procedi
mento por demais simplista adotar a regra do § 
2? do artigo 53, e, para melhor solução, seria
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perfeitamente aplicável a regra do artigo 224, do 
Código Eleitoral, sem se constituir em literal 
afronta ao preceito aplicável à situação comum.

Esse entendimento, a nosso ver, traduz-se 
em razoável interpretação, que não tem o condão 
de ferir as regras do caput do artigo 53, e seus §§ 
2? e 3?, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. A  
hipótese dos autos é incomum. Não se pode des
prezar o fato de que, no momento da convenção, 
duas eram as chapas que disputavam o pleito, 
ambas até então consideradas válidas, pois obti
veram seus registros perante o órgão partidário 
competente, e, apenas isso era do conhecimento 
dos convencionais que, nessa certeza, manifesta
ram livremente a sua vontade, tendo a maioria 
sufragado a chapa que afinal teve o seu registro 
cancelado, com anulação dos seus votos, que per
fazem um total bem superior à metade dos votos 
sufragados. Nessa circunstância, considerar elei
ta a chapa perdedora, como bem disse o Egrégio 
Tribunal Regional, seria adotar a solução mais 
simples e injusta, e não se traduziria na manifes
tação livre e consciente da maioria dos conven
cionais.

A  alegação do agravante quanto à aplicação 
no caso, da regra caput do artigo 53, data venia, 
não nos parece ser o melhor entendimento. Can
celado o registro de uma chapa e anulados os vo 
tos a ela atribuídos, a hipótese seria sempre a do 
§ 2'.’ , uma única chapa concorrente que, apesar de 
ter alcançado mais do que os 20% (vinte por cen- 
10) dos votos, não deve ser declarada vencedora, 
dado às peculiaridades do caso em exame.

Somos pelo exposto, pelo não provimento do 
presente agravo de instrumento».

É o relatório.

VOTO

1. O Senhor M in is tro  Pedro Gord ilho  (Relator): 
Senhor Presidente, mantenho o despacho que negou se
guimento ao recurso especial. Ao indeferi-lo, o ilustre 
Presidente do TR E  de São Paulo, Desembargador José 
Eduardo Coelho de Paula, deixa claro que a situação 
descrita no § 2?, do art. 53, da Lei Orgânica, faz presu
mir a apresentação, aos convencionais, de uma única 
chapa, circunstância que reduz a sua eleição à exigên
cia do quorum mínimo de 20% dos votos válidos. E 
acrescenta (fl. 183):

«Ora. tal não aconteceu na convenção exam i
nada, quando se ofereceram duas chapas como 
registradas, proporcionando opção aos conven
cionais, que sufragaram p o r expressiva maioria, 
a chapa que teve o seu registro afinal anulado.

A anulação posterior de tais sufrágios não 
pode transmudar a disputa entre duas correntes, 
na situação prevista no § 2'.’ referido, sob pena de 
burlar-se a incontestável manifestação da m aio
ria presente.

Assim , há de se valer das regras contidas 
nos arts. 175. § 3", e 224 do Código Eleitora l, nor
mas que não conflitam  com o d ispositivo que se 
pretende ofend id o.»

2. O pressuposto de que a aplicação legítima do § 
2" do artigo 53 da Lei Orgânica supóe existir apenas 
uma chapa é igualmente registrada pela doutrina.

Em seu D ire ito  E le itora l, Fávila Ribeiro faz notar 
que (Editora Forense, 1976, pág. 246):

«P icou  estabelecido o quorum m ínim o de 
20% dos convencionais com o condição da valida
de das deliberações adotadas. Na hipótese de ha
ver apenas uma chapa registrada, esta somente 
será havida com o vitoriosa se a tingir esse per
centual sobre a votação válida.

Nessas condições, pode uma chapa ficar preju
dicada em sua eleição em virtude do considerável 
número de votos em branco, impedindo seja al
cançado a escala de 20% da votação válida .»

3. O acórdão do Egrégio TR E  de São Paulo, a 
meu ver, está a coberto de revisão por sua incontestá
vel razoabilidade, notadamente quando se tem presente 
a singularidade do caso concreto. Esta peculiaridade e 
notada com acuidade no douto parecer da Procuradoria 
Geral Eleitoral, ao consignar que não deve ser despre
zado o fato de que, no momento da convenção, duas 
eram as chapas que disputavam o pleito, ambas até en
tão consideradas válidas, pois obtiveram seus registros 
perante o órgão partidário competente e, apenas isso, 
era do conhecimento dos convencionais, que, nesta con
vicção, manifestaram livremente a sua vontade, tendo 
a maioria escolhido a chapa que, afinal, teve o seu re
gistro cancelado, com a anulação de seus votos. que 
perfazem um total bem superior à metade dos votos su
fragados. E aí, neste particular, conclui o parecer (fl- 
260):

« Nessa circunstância, considerar eleita f  
chapa perdedora, com o bem disse o Egrégio T ri
bunal Regional, seria adotar a solução mais sim
ples e injusta, e que não se traduziria na m a n i
festação liv re  e consciente da maioria dos 
convencionais.»

4. Os agravantes insistem em que teria aplicabi
lidade ao caso o caput do art. 53 da Lei Orgânica. A  in
vocação, entretanto, não tem qualquer procedência. Ve
jam Vossas Excelências que no caso foi cancelado o re
gistro de uma chapa e, em conseqüência disto, anula
dos os votos atribuídos a esta chapa. Diante desta rea
lidade dos fatos, a hipótese não pode ser outra senão a 
do § 2“ , uma única chapa concorrente e que, apesar de 
haver alcançado mais do que os 20% dos votos, não P°‘ 
de ser declarada vencedora, dada as peculiaridades que 
o caso apresentou e que foram presentes ao Egrégi° 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, quando deci
diu anular a convenção.

5. Com estas considerações, Senhor Presidente, 
adotando os fundamentos do parecer da douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral, nego provimento ao agr*' 
vo de instrumento.

(Decisão unânime)

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.200 -  Classe 4t -  AG -SP  -  Rei.: M>»- 
Pedro Gordilho.

Agravantes: Luiz Roberto Incelli e outros.
g

Agravados: João Antônio Mesquita e outros, 
PDS. Seção de São Paulo.

Decisão: Negou-se provimento ao agravo. Decis^° 
unânime.

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presente® 
os Ministros Soares M uõoz. Decio Miranda. Cari 
Madeira. Lauro Leitão. Pedro Gordilho, J. M. de Sou?- 
Andrade e o Dr. Inocêncio M ártires Coeln 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 5-8-82).

A C Ô R D ÀO  N? 6.824
(de 26 de agosto de 1982)

Recurso n? 5.224 — Classe 4f — Agravo —
São Paulo

Agravo de instrumento contra o indeferim  
to de recurso especial. Recurso especial a q ue 
negou seguimento, po r não haver a decisão rec 
rida afrontado expressa disposição de * ' 
Reputando-se razoável a interpretação dada a
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textos supostamente violados (S TF . Súmula n'.' 
400). nega-se provim ento ao agravo. Matéria pre
lim inar de legitimação para impugnar registro de 
D iretório  M unicipal (L e i n'.‘ 5.682/71, arts. 50 e 
67, § 1 (M a t é r ia  de m érito pertinente a prazo de 
filiação de eleitores (L e i n." 6.817/80. art. 2"). 
Agravo desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os M inistros do Tribunal Superior Eleito- 
raL por unanimidade de votos, negar provimento ao 
agravo, nos termos do voto do relator, que fica fazendo 
Pârte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 26 de agosto de 1982 — Soares M unoz, Pre
sidente — Evandro Gueiros Le ite . Relator — Inocêncio 
Mártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 9-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): O Parti
do Democrático Social, por seu presidente em São Pau
lo requereu ao Tribunal Regional Eleitoral o registro
do Diretório de Iguape, eleito em convenção municipal.

Pedido foi impugnado por Ariovaldo Trigo Teixeira e 
Antonio A lves Carneiro, membros da Comissão Direto- 
ra Municipal Provisória naquela localidade (fls. 10/12).

Palando nos autos, às fls. 29/31, o Diretório Regio- 
nal do Partido, por seu presidente, aderiu à impugna- 
Câ°. porque a convenção realizada, bem como o registro 
de chapa estariam eivados de nulidade insanável em 
sua origem, pela ausência de legitimação dos filiados 
err> requerer o registro de chapa e de participar da Con
venção.

Após manifestar-se a Procuradoria Regional Eleito- 
ral. contrariamente à impugnação (fls. 43/45), o Tribu
nal dela conheceu, por maioria, e por unanimidade in
deferiu o registro (fls. 69/82). Dessa decisão manifestou 
Çecurso especial o Diretório Municipal do Partido, em 
guape (fls. 84/123), ao qual negou seguimento o Presi

dente do TR E  (fls. 125/126).

Então o Diretório Municipal do Partido, em Igua- 
de. agravou-se (fls. 127/131). O recurso foi contraminu- 
®do pelos impugnantes Ariova ldo Trigo Teixeira e An- 

e° nio A lves Carneiro (fls. 136/142), subindo os autos a 
ste Tribunal Superior Eleitoral. Aqui manifestou-se a 
°uta Procuradoria Geral pelo não provimento do agra-

(fls. 148/152 — Dr. Valim Teixeira, aprovação do 
r- Inocêncio Mártires Coelho).

Com um apenso.

E ó relatório.

, O Senhor M in is tro  Evandro Gueiros Le ite  (Rela- 
r' : Eis a decisão que negou seguimento ao agravo:

«O  Diretório Municipal do Partido Democrá
tico Social, de Iguape. pretende interpor recurso 
especial, ao C. Tribunal Superior Eleitoral, con
tra a decisão deste E. Tribunal, consubstanciada 
no V. Acórdão ní 80.913 e declaração de voto que 
o integra.

Procura fundamentar o apelo no art. 276. in
ciso I, letra a, do Código Eleitoral, por entender 
que a R. decisão contrariou o disposto no art. 2“ 
da Lei ní 6.817/80 e art. 50. caput. in fine. da Lei
ní 5.682/71.

A  alegação, contudo, não procede. A  inter
pretação dada ao dispositivo invocado foi corre
ta, conforme entendeu a maioria, quanto ao co
nhecimento da impugnação, e por unanimidade, 
quanto à sua acolhida para o efeito de negar re
gistro ao Diretório local.

Mesmo que assim não fosse, o recurso não 
mereceria melhor sorte, pois nos termos da Sú
mula 400, C. Supremo Tribunal Federal, a «dec i
são que deu razoável interpretação à lei, ainda 
que não seja a melhor não autoriza recurso ex
traordinário, pela letra a do art. 101, III ,  da 
Constituição Federal».

Aplica-se, analogicamente, o princípio ao re
curso especial, que guarda identidade, em maté
ria eleitoral, ao apelo extraordinário, como ensi
na, com propriedade, Fávila Ribeiro: «É  um re
curso que pode ser considerado extraordinário, 
uma vez que a sua admissibilidade não decorre 
simplesmente da inconformação do sucumbente, 
mas de seu excepcional ajustamento a uma das 
duas hipóteses consubstanciadas no art. 276, I, 
do Código E leitoral» («D ireito E leitoral», l í  edi
ção, pág. 423).

Pelos motivos expostos, nego seguimento ao 
recurso.» (fls. 125/126).

A  matéria de conhecimento restou vencida, como 
de resto o voto do relator. E foi com base nesse voto a 
manifestação do recurso especial em preliminar, porque 
se reputou contrariado o art. 50, caput, in fine, da Lei 
ní 5.682/71. Alega-se que os impugnantes não teriam 
legitimidade, no caso, pois haviam-se desligado do par
tido em 2 de dezembro de 1980 (fl. 85).

Na verdade, esse foi o argumento fulcral do voto 
vencido quanto ao conhecimento da impugnação. Mas o 
fato é que, embora os impugnantes se tenham desligado 
do partido, após manifestarem a sua contrariedade ao 
registro, voltaram atrás, porém, logo em seguida, con
forme se comprova às fls. 63/65, não havendo solução 
de continuidade na vida política dos mesmos.

O Diretório Regional do Partido, que os apoiou, 
pois também aderiu à impugnação e poderia, até mes
mo, substituir-se a eles, se fosse o caso de defecção 
real, disse, ao falar nos autos sobre o assunto, que 
«não obstante os impugnantes solicitarem o cancela
mento das filiações perante a Comissão Executiva (...), 
restou indeferido o pedido formulado no item III, 
verbis :

«Indefiro o pedido formulado no item III, por 
falta de procuração dos signatários para pleitea
rem em nome dos demais.» (Fls. 63).

O impugnante Ariovaldo Trigo Teixeira filiou-se 
novamente ao Partido (fl. 65), restando convalidada a 
impugnação. Bem andou, pois, o Presidente do Tribu
nal Regional Eleitoral ao negar seguimento ao recurso 
quanto a essa parte, pois inaplicáveis à hipótese os 
arts. 50, caput, e 67, § l í ,  da Lei ní 6.582/71, pelos mo
tivos seguintes:

a) os impugnantes eram eleitores do Partido a que 
se encontravam filiados (art. 50);

b ) os impugnantes retomaram essa situação (pelo 
menos Ariovaldo Trigo Teixeira) antes do prazo de dois 
anos (art. 67, § l í ) .

Quanto à decisão recorrida no seu mérito, o recurso 
não teria tampouco foros de admissibilidade, tanto 
mais porque o recorrente não indicou qualquer texto de 
lei que tivesse sido afrontado. Apenas sustentou que a 
Convenção que elegeu o Diretório Municipal havia 
transcorrido «sem nenhuma anormalidade» (fl. 86). De 
resto, as filiações acoimadas de ilegais, por apresenta
das fora de prazo, teriam atendido aos ditames do art 
2í da Lei ní 6.817/80 (fl. 87).

Ora, na pior das hipóteses, a respeitável decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral, na sua unanimidade quan
to ao mérito, teria dado razoável interpretação ao texto 
do art. 2í da Lei ní 6.817/80, da seguinte maneira:

«... todos estão fora de prazo porque a Lei ní 
6.817, de 5-9-80, preceitua, em seu art. 2í, que da 
convenção podem participar os filiados ao parti
do «até 15 dias antes da data da convenção». Es
ta se realizou a 5 de outubro; o dia 20 de setem
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bro seria, portanto, o último para o deferimento 
da filiação, e não para o seu requerim ento, por
que este supõe um modus procedendi que exige a 
afixação de editais, na data da apresentação da 
ficha (art. 116, § 1? da Resolução n? 10.785), com 
o prazo de três dias para que qualquer interessa
do impugne o pedido (idem, art. 118). À  evidên
cia, não foram respeitados os prazos exigidos pa
ra que também essas 394 fichas fossem aprecia
das pela Comissão Diretora Municipal P rovisó
ria. A liás, não há prova sequer de terem sido a fi
xados os editais para impugnação (...), atestando 
a Comissão Executiva Regional que tal fato não 
ocorreu (fl. 30, n“ 5).» (Voto vista do Dr. Theotô- 
nio Negrão, corpo do acórdão, fl. 78 — os grifos 
são nossos).

Assim também votou o Dr. Octavio Roberto Stuc- 
chi. Eleitores filiados ao Partido até 15 dias antes da 
data da convenção não são os que requereram no 15“ 
dia a ela antecedente e sim os que tiveram deferida a 
respectiva filiação até o 15? dia anterior à data da con
venção (fl. 80). Para mim, também, essa é a melhor 
orientação, aliás já adotada por esta Corte e conforme 
salientada no parecer da douta Procuradoria Geral 
Eleitoral, verbis:

«A o  contrário, segundo entendimento firma
do pelo Colendo Tribunal Superior, a filiação 
partidária, para ser válida, tem que obedecer a 
procedimento previsto no Títu lo V, da Lei Orgâ
nica dos Partidos Políticos, só se completando 
com o visto do Juiz E leitoral (AC  n? 6.065, in BE 
n? 306/71). Recebidas, pela Comissão Diretora 
Municipal Provisória, as fichas de filiação de 
ambas as facções, somente a 20-9-80, de todo im
possível o seu processamento regular dentro do 
prazo fatal previsto. Incensurável — reza o Pare
cer — a decisão do Egrégio Tribunal a quo que, 
para assim decidir, baseou-se nas irrefutáveis 
provas constantes dos autos, dando perfeita in
terpretação ao dispositivo legal tido como contra
riado.» (fls. 152).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o meu voto.
(Decisão unânime)

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.224 — Classe 4? — Agr. — SP  — Rei.: 
Min. Gueiros Leite.

Agravante: Diretório Municipal do PDS em
Iguape-SP (Advogados: Drs. Wadih Helú e W aldir V ie i
ra de Campos Helú).

Agravados: Ariovaldo Trigo Teixeira e Antônio A l
ves Carneiro (Advogado: Dr. Luiz Pacces Filho).

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

Presidência do M inistro Soares Munoz. Presentes 
os Ministros Rafael Mayer, Decio Miranda, Carlos M a 
deira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 26-8-82).

A C Ó R D Ã O  N? 6.825
(de 26 de agosto de 1982)

Recurso n? 5.231 — Classe 4‘  — Sâo Paulo

Funcionalism o.' G ratificação de N ív e l Supe
rior.

Pode ser atribuída a exercente de cargo de 
nível superior com carga horária in ferio r a 40 ho
ras semanais. Inexistência de ofensa ao art. 7.“. 
parág. único, do D ecreto-Le i n? 1.820/80 c/c o 
art. 6 do D ecreto-Le i n.“ 1.873/81.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 26 de agosto de 1982 — Soares Munoz, 
Presidente — Decio M iranda, Relator — Inocêncio 
M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 5-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  Decio M iranda  (Relator): Se
nhor Presidente, opõe o Procurador Regional Eleitoral | 
no Estado de São Paulo recurso especial, fundado no 
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, à decisão do Colendo , 
Tribunal Regional Eleitoral que reconheceu à Bibliote- | 
cária M arly de Fátima Ferreira Gonçalves direito 8 
percepção de Gratificação de N ível Superior no percen
tual máximo, a despeito de prestar a funcionária jorna
da de trabalho inferior a 40 horas semanais.

Reza o acórdão recorrido, na parte precípua:
«A  recorrente percebe a Gratificação de 

N íve l Superior, embora reduzida a 50%. I st0 
ocorre porque a sua jornada de trabalho é infe
rior a 40 horas semanais.

Com a alteração introduzida pelo art. 6? do 
Decreto-Lei n? 1.873/81 ao parágrafo único do 
art. 7? do Decreto-Lei n? 1.820/80, a referida gra' 
tificação passou a ser devida por inteiro, ou “na 
mesma base de cálculo».

Como lembraram a recorrente e o Senhor D1' 
retor Geral, o Colendo Tribunal Superior EleR0' 
ral já reconheceu o direito de servidor da JustiC8 
Eleitoral, na mesma situação (fl. 27).

A  Gratificação de N ível Superior tornou-®e 
aplicável à Categoria de Técnico Judiciário qa 
Justiça Eleitoral, por força do Decreto-Lei n- 
1.837/80, cujo art. 6? modificou o art. 5? d° 
Decreto-Lei n? 1.461/76.

Cabe acentuar, por último, que a Resoluçâ® 
n? 9.649/74, do Colendo Tribunal Superior Eleito 
ral, determina, para os grupos que não o 
Apoio Judiciário, a observância dos critérios es 
tabelecidos nos respectivos decretos de estrutu^ 
ração do Poder Executivo e as correspondente 
especificações de classes, bem como os níveis o 
vencimentos fixados em lei».

Sustenta o recorrente que essa decisão foi profer) 
da «contra expressa disposição de lei, ou seja, o Para 
grafo único do art. 7? do Decreto-Lei n? 1.820/80, c o f f l  

redação dada pelo art. 6? do Decreto-Lei n? 1,873/81. 
qual exige, como na redação original, autorização lega 
para que a jornada de trabalho (que faz jus ao receo 
mento da gratificação) seja inferior a 40 horas sema 
nais» (fl. 51).

A  Procuradoria Geral Eleitoral, em parecer, dev ! 
damente aprovado, do Procurador A . G. Valim  Teix 
ra, oficia pelo não conhecimento do recurso.

É este o teor da parte conclusiva do parecer:
«5. De todo o exposto, chega-se à conclusjj® 

que a Gratificação de N ível Superior, institu' 
pelo Poder Executivo, foi estendida nas mesrn 
bases de cálculo, aos servidores da Justiça E* 
toral, tanto os integrantes dos Orupo 
Atividades de Apoio Judiciário como Atividad  ̂
de N ível Superior, este último, por força mesn1 
da Resolução n? 9.649/74, que garante, a Quae 
quer época, os mesmos níveis de vencim ento^ 
gratificações fixados em lei, por ser Grupo ^  
mum aos dois Poderes; que os Bibliotecários. P 
força do artigo 35, da Resolução n? 9.649/74, P
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dem estar sujeitos à jornada de trabalho inferior 
a 40 horas semanais, segundo o fixado em cada 
Tribunal Regional Eleitoral, atendendo as neces
sidades do serviço, o que eqüivale a uma deter
minação legal; que a recorrida, conforme de
monstrado nos autos, percebia, até a data da de
cisão impugnada, apenas 50% (cinqüenta por 
cento) do valor da Gratificação de N ive i Supe
rior, uma vez sujeita a jornada de trabalho infe
rior a 40 horas semanais; que, por força do 
Decreto-Lei n? 1.873/81, auto-aplicável à Catego
ria Funcional de N íve l Superior de Bibliotecário, 
dos Quadros Permanentes dos Tribunais Regio
nais Eleitorais, por ser comum tanto ao Poder 
Judiciário e ao Executivo, passou a fazer jus ao 
pagamento integral, conforme decidido pelo 
Egrégio Tribunal Regional a quo, que bem inter
pretou e fielmente aplicou o dispositivo legal da
do como contrariado pelo recorrente. Entender-se 
ao contrário, ou seja, que a determinação do 
Egrégio Tribunal Regional a quo, quanto a uma 
jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, 
para a Categoria funcional de Bibliotecário, não 
tem força de lei, seria negar vigência ao próprio 
parágrafo único do artigo 35, da Resolução n? 
9.649/74. Note-se, por outro lado, que à recorrida, 
não foi dado, sequer, o direito de opção de que 
fala a legislação pertinente; a jornada de traba
lho reduzida, embora legalmente, lhe foi imposta, 
reduzida, conseqüentemente, a gratificação a que 
faz jus, quando no Poder Executivo tal situação 
nunca ocorreu. A  Categoria Funcional de B iblio
tecário, sujeita a 40 horas semanais de trabalho, 
sempre percebeu integralmente, desde que insti
tuída, a Gratificação de N ível Superior.

6. Somos, pelo exposto, pelo não conheci
mento do presente apelo especial, e. se conheci
do, pelo não provimento».

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Decio Miranda (Relator): O 
Parecer do Dr. Valim  Teixeira, aprovado pelo 
Procurador-Geral Eleitoral, bem esclarece a matéria.

No recurso da douta Procuradoria Regional E leito
ral (fls. 51/5), argumenta-se com a falta de autorização 
eSal para que a Bibliotecária pudesse prestar jornada 
Qe trabalho inferior a 40 horas semanais.

Não procede o argumento.

Demonstra a recorrida que, no próprio edital do 
^oncurso, ficara certo que «a carga horária semanal é 

30 horas, nos termos do art. 18, par. único, da Lei n? 
®82, de 10-7-74» (fl. 62).

Reza o citado parágrafo:

«Os ocupantes dos cargos integrantes do 
Grupo Outras A tividades de N íve l Superior fica
rão sujeitos à jornada de trabalho estabelecida 
pelas Secretarias dos Tribunais Regionais E leito
rais, de conformidade com as necessidades do 
serviço, observado o mínimo de trinta horas se
manais».

Poderia ensejar dúvida, embora disto não cogite o 
,ecurso, a redação que o art. 6? do Decreto-Lei n? 1.873, 
e 27-5-81 (fl. 118) deu ao parágrafo único do art. 7? do 
ecreto-Lei n? 1.820, de 11.12.80, ao dizer que a gratifi
c o  de nivel universitário é devida, aos servidores 
m jornada de trabalho reduzida, «na mesma base de 

Calculo».

. . A dúvida residiria em que, modificado o parágrafo 
^n*co do art. 7? do Decreto-Lei n? 1.820/80 (que reajus- 
sa Vebcimentos dos servidores do Poder Executivo), is- 
0 foi feito sem alteração expressa do parágrafo único 
0 art. 6? do Decreto-Lei n? 1.837/80 (que reajusta ven- 
óientos dos servidores das Secretarias dos Tribunais 
lito ra is ).

Indefensável, contudo, a sobrevivência do parágra
fo único do art. 6? do Decreto-Lei n? 1.837/80, ante a 
exposição de motivos do D ASP, inserida na Mensagem 
Presidencial enviada ao Congresso Nacional para obter 
aprovação do Decreto-Lei n? 1.873, de 27-5-81, onde se 
diz:

«9. A  respeito da gratificação de nivel supe
rior, vale declarar que está sendo modificada a 
redação do parágrafo único do art. 7? do Decreto- 
Lei n? 1.820, de 1980, com o objetivo de permitir- 
se o pagamento integral da vantagem e não pela 
metade, como atualmente ocorre em relação aos 
servidores que cumprem carga horária semanal 
inferior a quarenta horas, pois seu deferimento 
decorre da titularidade de cargo ou de emprego 
de nível superior e não da correspondente jorna
da de trabalho» (fl. 25).

Não é possível admitir que, por mera inadvertência 
do legislador, a alteração, que alcançou o parágrafo 
único do art. 7? do Decreto-Lei n? 1.820, de 1980, ati- 
nente a servidores do Poder Executivo, não se tenha 
estendido ao correspondente parágrafo único do art. 6? 
do Decreto-Lei n? 1.837/80, que cuidava dos funcioná
rios do Poder Judiciário.

Assim, parece claro que o presente recurso não 
reúne condições para seu conhecimento.

Não conheço.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A  A T A

Rec. n? 5.231 — Classe 4? —SP — Rei.: Min. Decio 
Miranda.

Recorrente: Procuradoria Regional Eleitoral.

Recorrido: Marly de Fátima Ferreira Gonçalves.

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

Presidência do Ministro Soares M unoz. Presentes 
os Ministros Rafael Mayer, Decio Miranda, Carlos M a 
deira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 26-8-82).

A C 0 R D Ã O  N? 6.838

Recurso n? 5.236 — Classe IV  — Agravo 
Mato Grosso do Sul

Recurso n? 5.236 — Classe IV . In terposto de 
decisão que confirm ou a transferência da in scri
ção de eleitor. Recurso manifestado p o r Delegado 
Municipal. Falta de legitimação.

Tendo em vista o disposto no art. 58, §§ 5°, 
6? e 7.“, da L e i Orgânica dos Partidos Po líticos, e 
na iterativa jurisprudência do TSE , não se co 
nhece do recurso por falta de legitim ação do re 
corrente, que se intitu la  delegado do Partido em 
m unicípio do interior, mas com poderes de repre
sentação somente nas instâncias ju n to  às quais 
fo i designado.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do agravo, 
nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de setembro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — Evandro Gueiros Le ite , Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 9-11-82).
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RELATORIO

O Senhor M in is tro  Evandro Gueiros Le ite  (Rela
tor): O Delegado do PDS, em Coxim, Mato Grosso do 
Sul, requereu ao Juiz da 12? Zona Eleitoral o cancela
mento da transferência da inscrição deferida a Javan 
de Castro Coimbra, alegando que o pedido fora feito 
por meio de prepostos e mais o seguinte:

a) não terem sido observados os prazos estabele
cidos no art. 57 e parágrafos, do Código Eleitoral;

b) não possuir o interessado residência ou mora
dia no município, de onde transferira também o seu do
m icílio eleitoral;

c) não existir no processo de transferência prova 
de residência do interessado no município de Coxim, 
nos termos da lei;

d )  possuir interessado em Coxim  apenas um imó
vel residencial, mas alugado a terceiro há mais de dois 
anos.

O Dr. Juiz julgou procedente o pedido e excluiu do 
rol dos eleitores da 12? Zona a Javan de Castro Coim 
bra, por falta de domicílio eleitoral. Em grau de recur
so, o TRE, por voto de desempate do seu presidente, 
deu provimento, mantendo a inscrição do recorrente, 
porque

«... teria propriedade em um local e interes
ses políticos no mesmo, visitando-o com certa re
gularidade, tendo caracterizado aí o seu direito 
de opção, pelo fato de possuir mais de uma mora
dia, nos termos da legislação eleitoral e, conse
qüentemente, mais de um domicílio eleitoral» (fl. 
53).

Recorreu o PDS, novamente por seu Delegado (fl. 
58), com fundamento no perm issivo do art. 276, inciso 
I, letra a, do CE, alegando afronta ao art. 42, parágrafo 
único, do mesmo diploma legal, porquanto o acórdão 
recorrido teria dado à lei sentido diverso do que a pró
pria norma pretendeu dar,

«... uma vez que entendeu como moradia o 
local onde a pessoa efetivamente não habita com 
animus manendi, interpretação descabida, não 
pretendida pela norma tida como violada. A  seu 
ver, moradia para fins eleitorais é o local onde a 
pessoa possua os seus interesses e efetivamente 
permanece com sua família. Se o recorrido, como 
funcionário do Banco do Brasil, é gerente da 
agência de Piraju, São Paulo, não pode pretender 
possuir domicílio eleitoral em Coxim, Mato Gros
so do Sul, porque, como evidente, falta-lhe o 
animus manendi. Assim  entender significa con
trariar expressa disposição legal . (Om issis ).»  (fl. 
58).

Negado seguimento ao recurso (fl. 63), por entender 
o Presidente do TR E  que a decisão impugnada 
limitara-se a interpretar de forma subjetiva a norma le
gal, sem que com isso haja malferido a lei, foi interpos
to o presente agravo de instrumento (fl. 2).

O agravante repetiu as razões contidas no recurso 
especial, alegando contradição na ementa do acórdão 
recorrido, uma vez que inexiste a necessária compatibi
lidade entre o emprego exercido pelo recorrido com 
qualquer interesse ou ocupação que possa ter em Co
xim.

Ouvida a douta Procuradoria Geral Eleitoral, 
manifestou-se parecer da lavra do Dr. Valim  Teixeira e 
aprovação do Professor Inocêncio Mártires Coelho, 
preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, 
mas, se conhecido, pelo seu desprovimento (fl. 841.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINARI

O Senhor M in istro  Evandro Gueiros Leite  (Rela
tor): Há duas razões que levariam ao não-conhecimento 
do recurso, conforme acentua o Parecer:

a) Falta de legitimação do agravante, que se inti
tula delegado do Partido Democrático Eleitoral em Co
xim, segundo faz prova com o documento de fl. 12. 
Consoante o art. 58, § 7?, da LO PP , os delegados cre
denciados pelos partidos políticos têm poderes de re
presentação somente nas instâncias junto às quais fo
ram designados. No caso dos delegados credenciados 
pelos diretórios municipais, somente perante o Juízo 
Eleitoral da Zona;

b ) Desaparelhamento do agravo, ao qual falta re
quisito essencial, conforme exigido pelo art. 279, § 2?, 
do CE. A  decisão impugnada encontra-se instruída ape
nas com o voto do Relator que, negando provimento ao 
recurso especial, ficara vencido. Os demais votos, do 1° 
e 3? julgadores, que davam provimento ao recurso, e do 
2?, que acompanhava o Relator, e ainda o voto de de
sempate, corpo da decisão agravada, não se encontram 
nos autos. iy

O art. 279, § 2?, é do seguinte teor:
«A rt. 279, § 2? — Serão obrigatoriamente i 

trasladadas a decisão recorrida e a certidão da 
intimação.»

Inclino-me pela primeira alternativa, pois assim j® 
decidi no Recurso n? 5.245 — Classe IV, interposto pel° 
Diretório Municipal do PD T  de Bequimão, no Mara
nhão, relativamente a registro de candidatos ao pleito 
municipal de 15 de novembro do corrente ano, registro 
requerido pelo DM do PDS.

A li como aqui, o recurso foi interposto por órgâo 
municipal, o que se choca com o disposto no art. 58, 9*
5f, 6? e 7?, da LO PP , e com a jurisprudência assento ,
deste TSE. cujos acórdãos são as dezenas, a partir 
principalmente de julgamentos relativos às eleições mu
nicipais de 1972 e 1976.

Confiram-se os Acórdãos n?s 6.090 (BE 307/129K 
6.094 (BE 307/132), 6.095 (BE 307/132), 6.111 (B*- 
307/141) e 6.112 (BE 307/141). A  douta Procuradoria- 
Geral tem razão. Os delegados credenciados pelos dire
tórios municipais somente dispõem de legitimação pe
rante as instâncias junto às quais foram designados.

Quanto ao segundo motivo, ao mesmo não adir°' 
data venia. Se o TSE decidisse conhecer do agravo, te
ria que converter o julgamento em diligência P8^  
completar-se a instrução, ex v i do disposto no art. 55 
do CPC, que se aplica subsidiariamente.

Lá está dito que até mesmo o Relator poderá con 
verter o agravo em diligência se estiver insuficiente 
mente instruído. Ora, se se tratar de peça obrigatória- 
como é o caso, o Relator ou o próprio Tribunal dever 
aplicar o disposto no art. 523, parágrafo único. Quem 
organiza o traslado é o cartório e a ele é que se dirige | 
norma. Assim  já decidiu o S TF  (R T  550/236).

Não conheço do recurso pelo primeiro f u n d a m e n t o -

É como voto.
{Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.236 — Classe 4? — MS -  Rei.: M>° 
Gueiros Leite.

Agravante: Partido Democrático Social, por seX> 
Delegado.

Agravado: Javan de Castro Coimbra, e o PMD®’ 
por seu Delegado.

Decisão: Não se conheceu do recurso. Decisão un& 
nime.

Relator: M inistro Gueiros Leite.
è 0$

Presidência do M inistro M oreira  A lves. P r e s e n  

os Ministros Soares Muhoz, Decio Miranda. C ty  . 
Madeira, Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade, 
Guilherm e V illela, e o Dr. Inocêncio M ártires Coein 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 16-9-82).
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A C O R D ÀO  N? 6.839
(de 16 de setembro de 1982)

Recurso n? 5.237 — Classe 4? — Paraíba

Convenção para eleição do D ire tó rio  e da C o
missão Executiva  do PD S , do M u n ic íp io  de Je ri
co, Estado da Paraíba. Incoincidência entre os 
votos apurados e o número de convencionais. 
Ata lavrada em liv ro  não aberto nem rubricado 
pelo Juiz E le itora l e não encerrada pelo P res i
dente da Convenção, nem pelo seu Secretário, e 
que não fo i assinada pelo observador da Justiça 
Eleitora l. Im possibilidade de conferir-se a exati
dão dos cálculos previstos no art. 43, e seus pa
rágrafos, da Resolução n? 10.785/80. Recurso es
pecial p rovid o para anular-se a convenção.

Vistos, etc.

Acordam os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e se 
lhe dar provimento, nos termos do voto do relator, que 
fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de setembro de 1982 — M oreira  A lves , 
“ residente — Soares M unoz, Relator — Inocêncio Már- 
tíres Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 5-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Soares Muhoz (Relator): Senhor 
presidente, o parecer do ilustre Subprocurador-Geral 
da República Dr. A. G. Valim Teixeira, aprovado pelo 
e|ninente Procurador-Geral Eleitoral, Professor Inocên
cio Mártires Coelho, expõe a espécie (fls. 110/112):

«1. Contra o pedido de registro do diretório 
e respectiva comissão executiva do Partido De
mocrático Social — PDS — no Município de Jeri
co, Estado da Paraíba, eleitos em Convenção rea
lizada em 29 e 30 de novembro de 1981, requeri
do pelo Presidente do Diretório Regional, apre
sentou impugnação o convencional Damião de 
O liveira M elo (fls. 8), sob os seguintes funda
mentos: 1. que os trabalhos da Convenção
estenderam-se até às 3:00 horas da madrugada, 
fato que não pode ser considerado válido dentro 
do permissivo do artigo 61, da Resolução n“ 
10.785/80: 2. que houve tumulto dentro do recinto 
da Convenção, provocado pela chapa opositora, 
encabeçada pelo Senhor José da Silva Oliveira:
H. que a determinada hora a confusão chegou a 
tal ponto, que impossível era identificar quem 
eram realmente os filiados com direito a voto: 4. 
que após o encerramento da votação, desaparece
ram do recinto da Convenção tanto as listas de 
presença como o próprio livro de Atas. fato que 
impossibilita determinar a lisura da Convenção, 
uma vez que não se pode verificar o número exa
to de convencionais votantes: 5. que o número de 
convencionais votantes que consigna a Ata, n'.‘ 
2.035, está em desacordo com a informação pres
tada pelo próprio Cartório Eleitoral de que da 
• ista de presença apresentada consta apenas
I.253 assinaturas (doc. de fl. 15): 6 . que a Ata, 
consignadora de tudo que se passou na Conven
ção foi elaborada, inclusive, no dia seguinte ao 
da Convenção e em outra cidade. Catolé da Ro
cha, não tendo, por isso, a assinatura do Senhor 
Observador da Justiça Eleitoral, que a isso se re
cusou (doc. de fl. 18), assim como os Senhores 
Presidentes da Comissão Executiva Municipal 
Provisória e seu Secretário (doc. de fl. 19). o que 
a coloca em desacordo com o disposto no § 3?, ar
tigo 41, da Resolução n? 10.785/80: 7. que a Ata 
Anexada pelo Presidente do Diretório Regional

não se fez acompanhar da necessária lista de pre
sença, na qual fica consignado o percentual míni
mo exigido para a vitória de uma chapa, como re
za o artigo 43, § 6?, inciso II, da citada Resolu
ção.

2. Aberta vista ao requerente do registro — 
artigo 93, da Resolução — opinou no sentido de 
ser a questão apreciada pelo Egrégio Tribunal, 
por envolver fatos demonstradores de d ivergên
cias existentes entre os correligionários (fl. 45). A  
douta Procuradoria Regional, em preliminar, (fl. 
47), opinou por que fosse declarada a nulidade da 
Convenção, pelos fatos irregulares consignados 
em Ata.

3. Examinando o pedido e as razões do im- 
pugnante, decidiu o Egrégio Tribunal a quo, con
tra o voto do Relator, julgar improcedente a im
pugnação, por falta de elementos probatórios das 
irregularidades apontadas, deferindo, de conse
qüência, o pedido de registro do diretório munici
pal e respectiva comissão executiva do Partido 
requerente em Jericó (fl. 60).

4. Irresignado, interpõe recurso especial (fl. 
62) o impugnante Damião de O liveira Melo, com 
base no artigo 276, inciso I, letra a, do Código 
Eleitoral, alegando afronta aos artigos 35 e 41, §§ 
1?, 2? e 3?, da Resolução n? 10.785/80, sob os ar
gumentos de que existe incoincidência entre o 
número de votantes consignados em Ata, 2.035, e 
o declarado pelo Cartório Eleitoral, 1.253, identi
ficado à vista da lista de presença apresentada 
para autenticação; que da Convenção participa
ram eleitores não filiados ao partido no prazo le
gal; que o livro de Atas não se encontra aberto e 
rubricado pelo Juiz Eleitoral, assim como a pró
pria Ata não foi encerrada pelo Observador da 
Justiça Eleitoral e pelo Presidente da Conven
ção.

5. Parece-nos, data venia, que em parte ra
zão assiste ao recorrente. A  primeira irregulari
dade apontada, incoincidência entre o número de 
votos apurados e o número de convencionais que 
efetivamente compareceu à convenção pela lista 
de presença, é patente — consigna a Ata de fl. 3, 
2.035 votos, sendo 1.030 dados à chapa vencedo
ra, 998 à chapa perdedora, 3 votos em branco e 4 
nulos. Daí, a composição feita com base no que 
determinam os §§ 5'.’ e 6? do artigo 43, da Resolu
ção n‘.' 10.785/80. Existe nos autos, contudo, às 
fls. 15, certidão fornecida pelo próprio Cartório 
Eleitoral esclarecendo que da lista de presença à 
convenção consta apenas 1.253 assinaturas, nú
mero bastante inferior ao consignado na Ata, que 
também não coincide com as listas que foram 
posteriormente anexadas aos autos, fl. 81 e se
guintes. Certo é que, no município, o Partido 
contava, à época, com 3.024 filiados, superando 
em muito o número mínimo exigido pelo artigo 
58, sendo ainda que, segundo os artigos 37 e 38, 
as convenções podem ser instaladas com a pre
sença de qualquer número de convencionais, deli- 
berandp com a presença da maioria absoluta. En
tretanto, à vista da incoincidência alegada e pa
tenteada nos autos, impossível se verificar o 
cumprimento do disposto no artigo 43, o que nos 
parece ser irregularidade insanável.

Também, no que concerne à alegação de 
afronta ao artigo 41 e seus parágrafos, temos que 
a Ata não foi encerrada pelo Presidente da Con
venção, nem pelo seu Secretário, sequer pelo Se
nhor Observador da Justiça Eleitoral, que escla
recem nos autos, às fl. 18 e 19, os motivos pelos 
quais deixaram de assim proceder.

Quanto à alegação de que da Convenção par
ticiparam filiados com afronta ao disposto no ar-
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tigo 35, da Resolução, temos que o então impug- 
nante não logrou demonstrar, tendo, assim, deci
dido com acerto o Egrégio Tribunal Regional.

6. Diante do exposto, tendo como infringidos 
os artigos 41 e seus parágrafos e 43, da Resolução 
n7 10.785/80, somos pelo conhecimento e provi
mento do presente apelo especial».

Acrescento que o recurso foi inadmitido pelo ilus
tre Presidente do Tribunal Regional da Paraíba, sob o 
fundamento de que, no caso, não houve violação de 
qualquer dispositivo de lei, mas meras irregularidades 
que teriam ocorrido na convenção de Jericó. Desse des
pacho foi interposto agravo, que obteve provimento pe
lo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, subindo, em 
conseqüência, o recurso especial.

È o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  Soares M unoz  (Relator): Senhor 
Presidente, inegável que houve ofensa aos arts. 41 e 
seus parágrafos e 43 da Resolução n'.’ 10.785/80, tal co
mo opinou o parecer da Procuradoria Geral Eleitoral. O 
livro em que foi lavrada a ata não se acha rubricado 
pelo Juiz Eleitoral: a lista de presença dos convencio
nais não coincide com o número de votantes, e a ata, 
além de não ter sido encerrada pelo Presidente da Con
venção, nem pelo seu Secretário, não foi assinada pelo 
Observador da Justiça Eleitoral, que se negou a fazê-lo 
em face das infrações verificadas. Elas, efetivamente, 
impossibilitam a conferência da exatidão dos cálculos 
previstos no art. 43.

Ante o exposto e pelos fundamentos do parecer, co
nheço do recurso especial e dou-lhe provimento para 
cassar o registro do Diretório Municipal e da Comissão 
Executiva do município de Jericó — Estado da Pa
raíba.

(Decisão unânim e).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.237 — Classe 4? — PB  — Rei.: Min. Soa
res Munoz.

Recorrente: Damião de O liveira Melo (Adv.: Fran
cisco Gomes da Silva).

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro
vimento. Decisão unânime.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Muhoz, D ecio  Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M. de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

Brasília, 27 de setembro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — Soares M uhoz, Relator — Inocêncio M á r
tires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 5-11-82).

RELATORIO

(Sessão de 16-9-82).

A C O R D Á O  N7 6.880
(de 27 de setembro de 1982)

Recurso n? 5.256 — Classe 4! — Santa Catarina

Registro de D ire tó rio  M un icipa l e da C om is
são Executiva. Não constitu i óbice ao registro o 
fato de ter sido eleito para membro do d iretório  o 
lider do partido na Câmara de Vereadores.

Recurso especial conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral por unanimidade de votos, conhecer do recurso e se 
lhe dar provimento nos termos do voto do relator, que 
fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

O Senhor M in is tro  Soares Muhoz (Relator). Se
nhor Presidente, o parecer do ilustre Subprocurador 
Geral Dr. A . G. Valim Teixeira, aprovado pelo eminen
te Procurador-Geral Eleitoral, Professor Inocêncio 
Mártires Coelho, expõe a espécie e sobre ela opina (fls. 
70/72):

«1. O Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro — PM D B  — pelo Presidente da Co
missão Executiva Regional de Santa Catarina, 
nos termos do artigo 89. da Resolução n'.’ 
10.785/80, requereu ao Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral o registro do Diretório Municipal e res
pectiva Comissão Executiva de Trombudo Cen
tral, eleitos em Convenção realizada em 2 de maio 
do corrente ano (fl. 3).

2. O pedido foi indeferido (fls. 37/40). sob o 
fundamento de que «sendo o lider parlamentar de 
partido político membro nato, com voz e voto em 
suas deliberações, sua escolha para compor o Di
retório em posição diversa da sua, que resta va
ga, foge ao modelo lega l» configurando nulidade 
insanável. Para assim decidir, apegou-se o Egré
gio Tribunal a quo  ao fato de ter sido o Senhor 
Mário Lanznaster, líder do Partido na Câmara 
Municipal, eleito também como membro efetivo 
do Diretório.

3. Irresignado, o Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro, por seu Diretório Regional 
interpõe, no prazo legal, recurso especial com 
fundamento no artigo 276. item I, letras a e b. d° 
Código Eleitoral, alegando afronta aos artigos 54 
e 55, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, arti
go 47, da Lei nV 6.817/80, e divergência jurispru- 
dencial consubstanciada nos Acórdãos nV 70.05- 
e 69.369, do Egrégio Tribunal Regional de São 
Paulo. 4.493 e 6.804, do Colendo Tribunal Supe
rior, destacando desse último o voto do M in is tro  
Relator Decio Miranda, na parte em que asseve
ra: «N ão há dúvida de que o lider pode ser e lef 
to membro do D iretório. Não pode é ser e la 10 
Presidente da Comissão Executiva, se não f°r 
também membro do D ire tó rio  (Acórdão, de Q^e 
fu i relator, no Recurso n." 4.457. de Pratápol,s■ 
Minas Gerais, inciso 1 da respectiva ementai"-

4. Parece-nos, data venia. que inteira ra7J*°. 
assiste ao recorrente. Conforme se verifica d° 
autos (fls. 14), o diretório originou-se de chap 
única, não tendo havido, ademais, quaisquer >nl 
pugnaçòes. Nesse particular, temos como contrf e 
riado o disposto no artigo 47, da Lei n7 6.817.
5-9-80, que reza: «O  Tribunal Regional E leit°r . 
deferirá, de plano, o registro dos diretórios mun  ̂
cipais, quando se originem de chapa única 
quando da decisão convencional não tenha
do impugnação». No tocante ao dissídio jiirisP 
dencial. temos por perfeitamente c a r a c t e r i z a ^ . ’ 
divergindo a decisão atacada não só do enten ^  
mento firmado pelo Egrégio Tribunal Keíl*®5’ 
Eleitoral de São Paulo, como do Colendo ' l rl g 
nal Superior, destacando-se nesse sentid0- 
Acórdão n7 6.352, Recurso nV 4.457, Minas 
rais, BE n7 315/851, verbis:

«Partidos Políticos. Diretórios e 
missões Executivas. Voto cumulativo, 
xistência.

1. Comissão Executiva ®®un'^jíjdo 
Não pode o líder de bancada ser esco l 
Presidente da Comissão Executiva M unl
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pal (Resolução n? 9.206, de 5-5-72, do TSE, 
BE n? 254-131), se não for membro eleito 
desse órgão: se o for, aí funcionará no car
go que lhe tiver sido atribuído, inclusive o 
de Presidente, ficando vago o lugar atri
buível ao líder...

2. Diretório Municipal. Se o lider da 
bancada for ou tiver sido pela Convenção 
eleito membro do Diretório, deixará de aí 
funcionar como lider. ficando vago o lugar 
atribuível a este. que não será preenchido 
enquanto durar a concomitância das duas 
qualidades do mesmo titular. Nesse caso, 
reunir-se-á o órgão com número de mem
bros fixados pelo Diretório Regional, me
nos um...»

4. A  hipótese dos autos é idêntica. Tendo o 
D iretório Municipal de Trombudo Central sido 
eleito com 31 (trinta e um) membros, incluindo o 
líder do Partido na Câmara Municipal que. ao 
mesmo tempo, foi eleito, na convenção, membro 
efetivo desse mesmo Diretório, o órgão reunir-se- 
á com o número de membros fixados pelo D iretó
rio Regional, menos um. perdurando essa situa
ção enquanto durar a concomitância das duas 
qualidades do mesmo titular.

5. Somos, pelo exposto, pelo conhecimento 
e provimento do presente apelo especial».

VOTO

O Senhor M in is tro  Soares M unõz  (Relator): Senhor 
Presidente, pelos fundamentos do parecer que adoto, 
conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para 
deferir o registro do Diretório Municipal e da Comissão 
Executiva do PM D B de Trombudo Central. Estado de 
Santa Catarina.

Realmente, o acórdão recorrido, indeferindo o pedi
do de registro de diretório originário de chapa única. 
Sem que tivesse havido qualquer impugnação, vulnerou 
0 art. 4'.' da Lei n'.' 6.817, de 5-9-80. que dispõe:

«O  Tribunal Regional Eleitoral deferirá de 
plano, o registro dos diretórios municipais, quan
do se originem de chapa única e quando da deci
são convencional não tenha havido impugnação».

Ademais, o acórdão impugnado, tendo indeferido o 
reRistro do Diretório Municipal e da Comissão Executi- 
Va de Trombudo Central. Estado de Santa Catarina. 
P°r ter sido eleito membro do Diretório o lider do parli- 
0 Político na Câmara de Vereadores, que. como tal. é 

^embro nato do Diretório, com voz e voto. divergiu, 
tontajmente, do acórdão n? 6.352. Recurso nV 4.457. 

‘ **nas Gerais, «verò ís »;

«Partidos Políticos. Diretórios e Comissões 
Executivas. Voto cumulativo. Inexistência.

1. Comissão Executiva Municipal. Não po
de o líder de bancada ser escolhido Presidente da 
Comissão Executiva Municipal (Resolução nV 
9.206. de 5-5-72. do TSE . BE n? 254-131). se não 
for membro eleito desse órgão: se o for. aí funcio
nará no cargo que lhe tiver sido atribuído, inclu
sive o de Presidente, ficando vago o lugar atri
buível ao lider...

2. D iretório Municipal. Se o líder da banca
da for ou tiver sido pela Convenção eleito mem
bro do Diretório, deixará de ai funcionar como 
lider. ficando vago o lugar atribuível a este. que 
não será preenchido enquanto durar a concomi
tância das duas qualidades do mesmo titular. 
Nesse caso, reunir-se-á o órgão com número de 
•oembros fixados pelo Diretório Regional, menos 
um...»

v . Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou pro- 
dampnt°  õara deferir o registro do Diretório Municipal 
,a t omissão Executiva de Trombudo Central, Estado 

nta Catarina.

(Decisão unânime )

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n‘.’ 5.256 — Classe 4? — SC — Rei.: Min. Soa
res Mufloz.

Recorrente: Diretório Regional do PM D B  de SC.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro
vimento. Decisão unânime.

Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Muhoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J .M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 27-9-82).

AC O R D ÃO  N? 6.896
(de 30 de setembro de 1982)

Mandado de Segurança n? 552 — Classe 2?
Distrito Federal

Mandado de Segurança. Recurso E le itora l do 
artigo 35, da Resolução n." 11.270/82, indeferido 
por despacho de Presidente de Tribunal Regional 
Eleitora l. Segurança concedida para que o recur
so eleitora l suba à apreciação do Eg. Tribunal 
Superior E leitoral, independentemente de despa
cho de admissibilidade, com força na ju risp ru 
dência predominante da Corte Superior.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por maioria de votos, conceder a segurança, venci
do o Senhor M inistro Gueiros Leite, nos termos das no
tas taquigráficas em apenso, que ficam fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 30 de setembro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — J.M . de Souza Andrade, Relator — 
Gueiros Le ite , Vencido — Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 24-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade  (Rela
tor): Senhor Presidente, requerido pelo Partido Demo
crático Social — PDS (D iretório Regional, Seção de Ro
raima) o registro de candidatos a Deputado Federal, o 
Desembargador Presidente do Eg. Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado do Amazonas mandou que se publi
casse o Edital de fl. 59, em obediência ao que reza o 
art. 28 da Resolução n? 11.270/82, e essa publicação foi 
inserida no Diário O ficial daquele Estado, datado de 
17-8-82, que circulou em 1-9-82, conforme certidão de fl. 
70 v°.

Dentro do prazo legal de cinco dias, ou seja, em 3- 
9-82. foi apresentada impugnação ao registro pelos con
vencionais Alcides da Conceição Lima Filho e João Ba
tista Fagundes, conforme petição que se acha às fls. 
2/18 dos autos de agravo regimental que se incrustaram 
a este processo.

No dia seguinte, ou seja, em 4-9-82, o Exmo. Sr. 
Desembargador Presidente do Tribunal indeferiu lim i
narmente aquela impugnação, sob o fundamento de 
que:

« I  — Inexiste na Secretaria deste Tribunal 
qualquer pedido de registro dos impugnantes co
mo candidatos a Deputado Federal pelo PDS Ro
raima ou mesmo por qualquer partido do dito 
Território.
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II — Nos termos do disposto no art. 29, da 
Resolução ní 11.270/82, do Col. Tribunal Supe
rior Eleitoral, não possuem os impugnantes qua
lidade para impugnar qualquer pedido de regis
tro de candidatos a cargos eletivos.

Assim  sendo, indefiro a presente impugna
ção». (fls. 2/2 v'.’ , dos mesmos autos de agravo re
gimental).

Por telex que foi protocolizado no mesmo Tribunal 
Regional do Amazonas em 6-9-82, os impugnantes apre
sentaram agravo regimental contra esse despacho do 
Desembargador Presidente.

Em Sessão que se realizou no mesmo dia 6-9-82. o 
Tribunal Regional veio a julgar e deferir o pedido de 
registro de candidatos formulado pelo PDS, conforme 
acórdão que se acha à fl. 73-A destes autos, tendo sido 
dito pelos impugnantes ora recorrentes, que essa Ses
são teria se realizado pela manhã do dia 6-9-82.

Ainda no mesmo dia 6-9-82, em Sessão que os mes
mos recorrentes dizem ter-se realizado á noite, o mes
mo Tribunal Regional apreciou o agravo regimental in
terposto contra o aludido despacho que indeferira, lim i
narmente, a impugnação, e, à unanimidade, resolveu 
rejeitar o agravo regimental, sob os fundamentos de 
que os impugnantes não teriam legitimação para formu
lar a questionada impugnação, e que o Presidente do 
Tribunal tem competência para indeferir liminarmente 
qualquer impugnação a pedido de registro de candida
tos, porque «à Presidência cabe tolher de pronto qual
quer pedido que objetive confundir, tumultuar ou pro- 
crastinar os assuntos a serem decididos por este Tribu
nal, atendendo ao fim da economia processual...» (Fl. 
55).

Dentro do prazo de três dias, ou seja, em 9-9-82. os 
mesmos impugnantes formularam recurso especial para 
esta Corte Superior, conforme petição e razões que se 
acham às fls. 57/69 dos autos.

Mais uma vez, a pretensão dos recorrentes veio a 
ser trancada por ato do Desembargador Presidente, que 
negou seguimento ao apelo com o seu despacho de fl. 
91, no qual se lê:

«Em  que pese o esforço desempenhado pelo 
ilustre e renomeado procurador dos recorrentes, 
o recurso interposto às fls. 76/84 não pode pros
perar por falta de amparo legal, porquanto não 
se apoia nos dispositivos do art. 276. II, letras a 
e b, do Cód. Eleitoral, e também no inciso III ,  do 
art. 136, da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional ní 1/69».

Contra esse ato, os recorrentes impetraram manda
do de segurança, buscando obter a subida do apelo es
pecial a esta Corte Superior, sob o fundamento de que, 
no recurso previsto no art. 35, da Resolução ní
11.270/82, não há juízo de admissibilidade na instância 
a quo, cabendo ao Presidente do TR E . tão-somente 
mandar que se remetam os autos ao E. Tribunal Supe
rior Eleitoral, depois de decorrido o prazo para a apre
sentação de contra-razões (art. 36 da mesma Resolução 
n'.' 11.270/82).

Por força da liminar que concedi no writ (Mandado 
de Segurança ní 552 — Classe 27). subiram os presentes 
autos a esta Corte Superior.

Em parecer da lavra do eminente Dr. A . G. Valim 
Teixeira, DD. Procurador-Geral E leitoral Substituto, a 
Chefia do M inistério Público E leitoral manifestou-se 
sobre a pretensão dos recorrentes nestes termos (fl. 
112):

« 2. O recurso manifestado, a nosso ver. de
ve ser havido como especial, de vez que não 
aborda o tema de inelegibilidade. O recurso, se
gundo entendemos, deverá ser conhecido e provi
do. A o  Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
não cabia, isoladamente, decidir sobre a impug
nação apresentada. Deveria ele distribuir o feito 
e determinar fosse o mesmo submetido a ju lga

mento, o que deveria ser efetivado por ocasião do 
julgamento do pedido de registro. Ora. se não ti
nha aquela autoridade competência, isoladamen
te, para oferecer a prestação jurisdicional, ev i
dente é que praticou ato nulo, contra a lei. A 
nosso ver, as questões suscitadas pelos impug
nantes deverão ser examinadas no momento pró
prio, por ocasião do julgamento. Se são eles par
tes ilegítimas, ou não, trata-se de questão que só 
poderá ser dirim ida em julgamento e não através 
de mero despacho do Presidente do Tribunal Re
gional Eleitoral.

3. Diante do exposto, somos pelo conheci
mento e provimento do presente recurso especial, 
para que. declarada a nulidade da decisão recor
rida, seja o processo remetido ao Tribunal a quo, 
onde deverá ser julgado como de direito».

E o relatório. Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J .M . de Souza Andrade  (Rela
tor): Senhor Presidente, foi dito da Tribuna, pelo em1' 
nente Advogado do recorrido, que haveria transitado 
em julgado o despacho que indeferiu o recurso tido co
mo especial. Então, creio que devemos, preliminarmen
te. enfrentar esta questão relativa à coisa julgada.

Entendo eu que, em se tratando de coisa julgada, 
mesmo independente das contra-razões, poderia a ques
tão ser levantada da Tribuna, porque é matéria que o 
juiz deve conhecer e decidir, mesmo de ofício, se for o 
caso.

Então, S. Exa. diz que o recurso seria especial e,
como recurso especial, estaria sujeito ao juízo de ad
missibilidade do Tribunal a quo. E do despacho que 
apreciasse esse juízo de admissibilidade caberia, então, 
agravo de instrumento para esta Corte Superior. Corno 
não foi interposto agravo de instrumento, teria transe 
tado em julgado a decisão e. assim, não caberia a impo- 
tração do mandamus.

Senhor Presidente, o argumento, repito, é de que 
havendo juízo de admissibilidade e não tendo sido in
terposto agravo de instrumento, teria transitado em jul
gado o despacho que indeferiu o recurso tido como es
pecial.

Senhor Presidente, data venia, o recurso cabível, 
contra decisão que defere registro de candidatos, e 0 
previsto na Resolução nV 11.270, art. 35. Esta Corte ad
mite. e a jurisprudência, tranqüila nesse ponto, diz óue 
o recurso é especial. Mas é especial enquanto se exifje- 
para o seu cabimento, a demonstração de violação 3 
texto de Lei ou divergência jurisprudencial. Q u anto  3°  
procedimento do recurso, deve ele obedecer às regf3S 
da Resolução ní 11.270: entendendo eu que não há juíz° 
de admissibilidade.

Proferida a decisão pelo Tribunal Regional. cornej!! 
a correr o prazo para o Recurso previsto no art. 35. 1 
Resolução ní 11.270 e. em seguida, corre o prazo Para 
as contra-razões: no dia imediato ao vencimento deS®e 
prazo, o processo é remetido, independentemente 
qualquer outra providência, a esta Corte Superior.

Logo. Senhor Presidente, data venia. rejeito a Pre 
liminar de coisa julgada, levantada pelo recorrido. Ln 
tendo que não há juízo de admissibilidade: não há. P 
conseguinte, o ônus de apresentar recurso de agravo o 
instrumento contra um despacho que não poderia te 
sido proferido. Não há como se admitir a prolação de 
se despacho, num recurso que deve ser somente junta 
do aos autos e a respeito do qual. a partir desse mo 
mento. corre o prazo para a parte contrária apresenta 
contra-razões.

No mérito do writ. voto no mesmo sentido da lim1 
nar. Entendo, data venia. que o recurso, embora ten 
as características de apelo especial não é, data v e n ia .  

recurso especial do art. 276 do CE. Tanto assim qU '̂0 
seja pela Lei Complementar ní 5. seja pela ResoluÇ
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n? 11.270, apresentado o recurso, corre o prazo para 
contra-razões e, no dia seguinte, os autos são remetidos 
a esta Corte. E em nenhum dos recursos dessa nature
za, julgados nos últimos dias, houve despacho de ad
missibilidade por Presidente dos Tribunais Regionais.

Assim, data venia, meu voto é pela concessão da 
segurança, sob a fundamentação de que não compete ao 
Presidente do Tribunal Regional examinar a admissibi
lidade do recurso de natureza especial, previsto no art. 
35 da Resolução n‘.’ 11.270.

VOTO (VENCIDOl

O Senhor M in is tro  Gueiros L e ite : Senhor Presiden
te, lamento divergir. Pelo que ouvi do relatório e dos 
votos, o Presidente do Tribunal Regional negou segui
mento a recurso, pouco importando que seja ordinário 
ou especial. Parece-me que essa teria sido uma decisão 
interlocutória de natureza incidental, daquelas previs
tas no art. 162, § 2?, do Código de Processo C ivil. Era. 
Portanto, agravável. seja pelo princípio da recorribili- 
dade de todas as interlocutórias, seja pela adequação à 
regra do recurso cabível de decisão que indefere outro 
fecurso. Desse modo, impunha-se. primeiramente, fosse 
interposto o agravo, destinado a fazer subir o recurso 
Principal. Mas como o agravo não tem efeito suspensi- 
vo, o periculum  in mora e a possibilidade de dano irre
parável poderiam dar lugar à impetração de mandado 
de segurança, tal como foi feito e com o adiantamento 
de liminar, mas, lamentavelmente, sem os pressupostos 
e5[igidos em tais casos, os quais exigimos para evitar- 
pe a proliferação dessas impetrações, que se eqüivalem 
as medidas cautelares utilizadas à mão de semear.

Por tais razões indefiro a segurança.

É como voto, data venia.

E X T R A T O  D A A T A

Mand. Seg. n° 552 — Classe 21 — DF — Rei.: Min. 
^■M. de Souza Andrade.

Impetrantes: Alcides da Conceição Lima Filho e 
João Batista Fagundes (Adv.: Dr. Célio Silva).

Decisão: Concedeu-se a segurança, vencido o Sr. 
Ministro Gueiros Leite.

Usaram da palavra, pelos impetrantes: Dr. Célio 
Silva. Pela Comissão do Partido: Dr. José de M aga
lhães Barroso.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
°s Ministros Rafael Mayer. D ecio  Miranda. Carlos Ma- 
de ira. Gueiros Leite, J .M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio  M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 30-9-82).

A C Ó R D Ã O  N ! 6.903
(de 30 de setembro de 1982)

Recurso n? 5.284 — Classe IV  — Rio de Janeiro

Filiação partidária. Remessa da ficha à Jus
tiça Eleitoral.

Embora a filiação seja processada e deferida 
no âm bito in terno do partido, a autenticação da 
data do ato — que produz importantes conse
qüências em d ireito  e leitora l — só pode decorrer 
da remessa da ficha de filiação à Justiça E le ito - 
fal, para os fins do art. 65. § •#.*. da Le i Orgânica 
dos Partidos Políticos.

Vistos, etc.
r . Acordam  os M inistros do Tribunal Superior Eleito- 
s • Por unanimidade de votos, não conhecer do recur-

Pos termos do voto do relator, que fica fazendo par- 
'Ptegrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 30 de setembro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — José Guilherm e V illela, Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 5-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. Em petição dirigida ao Dr. Juiz 
Eleitoral da 15? Zona do Município do Rio de Janeiro, 
o Delegado do P T  requereu que a data da filiação de 
A loysio Lemos Cavalcanti de Castro Júnior fosse fixa 
da em 10-2-82, lim ite máximo legal para viab ilizar sua 
candidatura ao mandato de Deputado Estadual, então 
já aprovada pela convenção partidária.

2. O pedido foi indeferido em 1? grau, porque não 
foi comprovado que o Cartório Eleitoral houvesse rece
bido a ficha de filiação daquele eleitor ou qualquer ex
pediente do PT, relativo ao processo de filiação (fl. 15).

3. Dizendo-se interessado em candidatar-se pelo 
PT , o eleitor interpôs recurso para o TRE-RJ (fls. 
73/75), que também não lhe deu razão, apesar de dois 
votos vencidos. O acórdão recorrido negou provimento 
ao recurso do candidato, «uma vez que não houve de
terminação clara no pedido quanto à data a partir da 
qual o recorrente ter-se-ia filiado ao partido» (fl. 71).

4. Ainda inconformado, o candidato manifestou 
recurso inominado para o TSE, argumentando longa
mente no sentido de que teria ocorrido violação dos 
arts. 62 e segs. da LO PP , os quais, regulando a filiação 
partidária, mostram que ela se aperfeiçoa no âmbito do 
próprio partido; portanto, concedida a filiação pelo par
tido, a data deve ser fixada sem levar em conta a falta 
de remessa ao Cartório Eleitoral, eis que não pode o f i
liado ser punido por deficiência do órgão partidário.

5. Falando pela Procuradoria-Geral, o Dr. Valim  
Teixeira opinou pelo não conhecimento do recurso es
pecial, aduzindo em seu parecer:

«Parece-nos, data venia, que razão não assis
te ao recorrente. Evidenciado está que, até a pre
sente data, o Partido não encaminhou à Justiça 
Eleitoral a sua ficha de filiação, sendo que a data 
do preenchimento da mesma, 8-1-82, não pode ser 
levada em consideração. A  jurisprudência domi
nante do Colendo Tribunal Superior é no sentido 
de que a data constante da ficha pode ser consi
derada como a de filiação, desde que esta tenha 
sido entregue à Justiça Eleitoral no prazo legal, 
isto é, até três dias após o deferimento pela C o
missão Executiva (artigo 65, § 4?, da Lei Orgâni
ca dos Partidos Políticos). Nesse sentido, 
destacam-se os Acórdãos n?s 5.860, relator o M i
nistro Leitão de Abreu, BE n? 302/715, e 5.873, 
Relator M inistro Rodrigues Alckim in, BE n? 
303/785. No caso concreto dos autos, não tendo 
sido a ficha de inscrição do recorrente, até a pre
sente data, enviada à Justiça E leitoral, a sua fi
liação partidária há de ser considerada, quando 
muito, a contar de três dias antes dessa entrega. 
Esse o entendimento firmado pelo Colendo T r i
bunal Superior Eleitoral no Acórdão n? 6.108, Re
curso n? 4.500, Ceará, Relator M inistro Décio M i
randa, cuja ementa diz:

«F iliação partidária.

Excedido o prazo de três dias do artigo 
65, § 4?, da LO PP , dentro do qual deve o 
Partido enviar as fichas à Justiça E leito
ral, considera-se data da filiação aquela 
imediatamente anterior à do início desse 
prazo»,

confirmado em recentes decisões — Acórdãos
n?s 6.834 e 6.835, Recursos n?s 5.257 e 5.258, Ba
hia, sessão de 16-9-82» (fls. 95/96).
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VOTO

O Senhor M in istro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. Como bem demonstrou a douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral, não houve qualquer v io 
lação da lei que pudesse justificar o presente recurso 
especial, que, em verdade, não deve ser conhecido.

2. A  jurisprudência desta Corte, como mostrou o 
parecer transcrito no relatório, é absolutamente tran
qüila quanto ao tema em debate nestes autos: como o 
art. 65, § 4?, da LO PP  impõe ao Partido o dever de re
meter a ficha de filiação à Justiça Eleitoral para confe
rência, autenticação e arquivamento da primeira via, 
não é possível dar autenticidade à data em que ocorreu 
tal filiação, a não ser com o visto do Juiz competente, 
que se segue à conferência e autenticação do Cartório 
Eleitoral.

3. Sendo a data da filiação de inegável relevo pa
ra fins eleitorais, a ponto de poder constituir óbice à 
elegibilidade do candidato, não vejo m otivo para deixá- 
la à mercê da simples atestação dos órgãos partidários 
interessados, que poderia levar facilmente a atestações 
graciosas e até mesmo à fraude, que a Justiça Eleitoral 
deve reprimir e, com maior razão, saber prevenir.

4. Não me convencendo dos motivos expostos nos 
votos vencidos, mantenho a orientação vitoriosa neste 
Tribunal, que foi acolhida pela maioria do TRE-RJ. 
Não conheço assim do recurso especial.

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.284 — Classe 4? — RJ — Rei.: Min. José 
Guilherme Villela.

•Recorrente: A loysio Lemos Cavalcanti de Castro 
Júnior.

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

Usou da palavra, pelo recorrente: Dra. Márcia M a
ria Calainho Luz.

Presidência do Ministro M oreira  A lves. Presentes 
os Ministros Rafael Mayer, Decio Miranda, Carlos M a 
deira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 30-9-82).

A C 0 R D Á O  N? 6.923
(de 1? de outubro de 1982)

Mandado de Segurança n? 545 — Classe 2f 
D istrito Federal (Brasília)

Competência. Mandado de Segurança. A to  do 
Presidente da República (art. 119, I, i, da C F ). A  
Constitu ição confere, estritamente, ao Supremo 
Tribunal Federal, competência para processar e 
julgar, originariamente, mandado de segurança 
contra ato do Presidente da República, qualquer 
que seja a matéria nele envolvida. Ineficácia da 
norma do Código E le ito ra l ao deferir com petên
cia ao Tribunal Superior E leitora l. P re lim inar de 
declaração de incompetência do Tribunal Supe
r io r E le itora l, com declinação para o Supremo 
Tribunal Federal.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, em preliminar, por maioria de votos, declarar a in
competência do mesmo Tribunal para processar e ju l
gar o mandado de segurança, remetidos os autos ao Su
premo Tribunal Federal, nos termos das notas taqui- 
gráficas em apenso, que ficam fazendo parte integrante 
da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 1? de outubro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — Rafael M ayer, Relator designado — 
Decio M iranda, Vencido — José Guilherm e Villela, 
Vencido — João Itapary, Procurador-Geral Eleitoral. 
Substituto.

(Publicado no D J  de 26-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda (Relator): Se
nhor Presidente, requer o Partido dos Trabalhadores 
(PT ), por seu Delegado junto a este Tribunal, Deputado 
Antônio Carlos de O liveira, mandado de segurança 
contra o Exmo. Sr. Presidente da República, para que 
se abstenha de participar no programa «O  Povo e o 
Presidente», através da Rede G lobo de Televisão.

Refere o impetrante que o Presidente, antes filiado 
à Aliança Renovadora Nacional e hoje Presidente de 
Honra do Partido Democrático Social, ao decidir res
ponder, na televisão, a todas as perguntas que lhe fo- 
rem formuladas, por certo iria violar a Lei n“ 5.682, de 
21-7-71, cujo art. 118, parágrafo único, alínea c, proibe a 
transmissão de congressos ou sessões públicas realiza
das nos anos de eleições gerais, nos 180 dias que ante
cedam às eleições e até 45 dias depois do pleito, e, na 
alínea e, faz depender, cada transmissão, de autoriza
ção da Justiça Eleitoral.

Acrescenta o impetrante que «o  Senhor Presidente 
da República, ao responder a todas as perguntas que 
lhe forem formuladas, estará divulgando e difundindo, 
para todo o País, o programa e as teses de seu Partido, 
o PDS».

Prevê o impetrante que «essa infração à lei por cer
to será seguida» pelos Governadores dos Estados.

Outro aspecto a ser considerado, segundo o impe- 
trante, é que o programa tem duração indefinida e. com  
certeza, permanecerá no ar «inclusive durante o perio- 
do de propaganda gratuita, que pela legislação em v i
gor reduzirá os candidatos a imagens mudas e numera
das».

Indeferi a liminar, por me parecer «im possível, n° 
caso dos autos, examinar a relevância do pedido antes 
das informações da autoridade».

Solicitadas estas, vieram as de fls. 20-25, que. apoS 
analisar os fundamentos do pedido, assim concluem:

«5. Não há porém, a mínima base consistem 
te para se vislumbrar identidade, ou sequer sim1 
litude, entre a presença do Presidente da Repu 
blica na televisão, respondendo a indagações quk 
lhe são endereçadas por pessoas do povo, e 
transmissão, ora inadmitida por lei. ~ 
congressos ou sessões públicas de cunho partida  
rio.

6 . Quer o Chefe de Estado tenha víncuj0 
com partido político e não só uma decorrência 
natural do sistema presidencialista — em que 1»  
incumbe, simultaneamente, a chefia do governo 
— mais ainda, entre nós, um imperativo constitu 
cional expresso (art. 75, § 17. da Constituição Fe 
deral: art. 10. parágrafo único, da Lei Comp*e 
mentar n? 15, de 13 de agosto de 1973). O Parti 
impetrante da segurança não discute a realidao 
nem o mérito desse postulado. Dele parte, porem, 
para a abusiva identificação de um evento c°d 
gressional partidário na fala, ao povo. do PreSi 
dente da República.

7. A  vingar semelhante tese, o Chefe de Es 
tado se encontraria impedido, nesse período, o 
só de dar contas de sua administração em Pu 
co. ou de relatar seus planos administrativo • 
mas até mesmo de governar o Pais, visto que t® 
do êxito nesse terreno, que lhe é próprio e • 
transferível. representaria propaganda em fa 
do Partido a que se encontra filiado.
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8. Manifesta é a ausência de qualquer nexo 
entre a situação de fato profligada pelo Partido 
impetrante e os dispositivos de lei por ele trazi
dos a exame.

Carece de mérito, assim, o mandado de segu
rança, eis que nenhum direito líquido e certo, do 
Partido dos Trabalhadores por uma decisão que, 
ao contrário de ilegal, ou abusiva de poder, re
pousa sobre a consciência de um dos deveres 
mais elementares que tem o Chefe de Estado pa
ra com o povo Brasileiro» (fls. 23/51.

A  Procuradoria-Geral Eleitoral, em parecer do
Subprocurador-Geral A . G. Valim Teixeira, aprovado 
Pelo Dr. Inocêncio Mártires Coelho, Procurador-Geral 
Eleitoral, oficia por que não seja conhecido o writ. e. se 
conhecido, não obtenha deferimento (fls. 30/1).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda (Relator): Se- 
nhor Presidente, a impetração, que ora temos sob ju l
gamento, parte da afirmação de que «o  Senhor Presi
dente da República, ao decidir responder (...) a todas 
as perguntas que forem formuladas a Sua Excelência, 
P°r certo irá violar a Lei n'.' 5.682, de 21 de julho de 
1971», a dizer, no seu art. 118. par. único, alínea c. que 
“não será permitida a transmissão de congressos ou 
tessões públicas realizadas nos anos de eleições gerais, 
ae âmbito estadual ou municipal, nos 180 dias que an
tecedam as eleições e até 45 dias depois do pleito».

Trata-se, portanto, de mera suposição de certa con
duta, suposição que. em principio, não lograria induzir 
0 iulgador do mandado de segurança a proceder pre- 
Ventivamente, a não ser quando trazidos a seu conheci
mento indícios e circunstâncias reveladores dessa 
Perspectiva.

Por isso indeferi a lim inar requerida pelo Partido 
"npetrante, por me parecer que seria impossível exami- 
3ar a relevância do fundamento do pedido antes das in- 
° rTOações do Sr. Presidente da República.

Em seguida, não somente as informações prestadas 
!>0r S. Excia., como também a própria execução do pro- 
gÇarna denominado «O  Povo e o Presidente», vieram 
'ssipar as conjecturas do Partido impetrante.

Informa o impetrado que «não há (...) a mínima ba
te consistente para se vislumbrar identidade, ou sequer 
Slmilitude, entre a presença do Presidente da República 
a televisão, respondendo a indagações que lhe são en- 
ereçadas por pessoas do povo, e a transmissão, ora 
admifida por lei, de congressos ou sessões públicasde cunho partidário».

Quanto aos próprios temas a cujo respeito se de- 
uvolve o programa, a transcrição do que foi pergun-

tedo- e respondido na primeira sessão dele, vista a fls. 
 ̂ ' destes autos, desautoriza inteiramente a previsão 

, 0 Eartido impetrante. Cuidam o entrevistador e o en- 
v 'stado de assuntos relacionados com a ação admi- 

lstrativa do Governo Federal.

de '^centue-se que ao Presidente da República, como, 
na resto- a qualquer outro titular de mandato político. 
su° * vedado tratar, nos seus aspectos gerais, de as- 

nt°s políticos, no rádio ou na televisão.

n-, ^  Proibição da legislação eleitoral dirige-se às ma- 
,í.staCões que constituam «propaganda eleitoral», no 
10 °u na televisão (Lei n7 6.091, de 15-8-74. art 12).

p Evidentemente, não o é o programa «O  Povo e o 
bafk'<*ente» ’ °b ietó d3 impugnação do Partido dos Tra- 

adores, ora impetrante.

Indefiro o mandado de segurança.

E o meu voto.

PEDIDO DE VISTA

O Senhor M in is tro  José Guilherm e V ille la : Senhor 
Presidente, peço vista dos autos.

E X TR A TO  D A  A T A

Mand. de Seg. n? 545 — Classe 2Í-DF. Rei.: Min. 
Decio Miranda.

Impetrante: Partido dos Trabalhadores.

Impetrado: Exmo. Sr. Presidente da República 
João Baptista de O liveira Figueiredo.

Decisão: Após o voto do eminente M inistro relator 
que indeferia o mandado de segurança, pediu vista o 
Sr. Ministro José Guilherme Villela.

Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela e o Dr. Valim Teixeira . Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 28-9-82).

VOTO (VISTAI

O Senhor M in istro  José Guilherm e Villela-. Sr. Pre
sidente. Na assentada de 29-9-82, em que se iniciou o 
julgamento deste mandado de segurança impetrado 
contra ato do Exmo. Sr. Presidente da República — a 
quem foi atribuída a violação de leis sobre propaganda 
eleitoral — cheguei a antecipar voto no sentido da in
competência do TSE, porque, à primeira vista, me pa
receu ser sempre da competência originária do Eg. Su
premo Tribunal Federal processar e julgar mandados 
de segurança contra atos do Presidente da República, 
como prevê o art. 119, inciso I, alínea i, da Constitui
ção Federal. No entanto, mais aprofundado exame da 
matéria, que me foi proporcionado pelo pedido de vista 
dos autos, me convenceu ser deste Tribunal Superior 
Eleitoral a competência para conhecer da causa, pelas 
razões que peço licença para expor.

II

2. Os autores costumam assinalar, com boa razão, 
que a competência para julgar mandado de segurança é 
estabelecida pela qualidade e graduação da autoridade 
impetrada e não pela natureza da questão a ser aprecia
da na causa (assim, por exemplo, Celso Barbi, Do 
Mandado de Segurança, ed. de 1966, pág. 97).

3. Levando em conta essa advertência, chegaría
mos facilmente à competência originária do Supremo 
Tribunal para os mandados de segurança contra o Pre
sidente da República, que é a mais alta autoridade do 
Pais, a qual, aliás, ficou expressa no mencionado art. 
119, inciso I, alínea /, da C. Federal, que não poderia 
sofrer qualquer modificação por normas de hierarquia 
inferior, como bem assinalou Pontes de Miranda, em 
escólio ao texto constitucional, verbis:

«Quando a Constituição atribui o exercício 
de alguma função, originariam ente, com 
exclusividade, a algum órgão do Poder Judiciá
rio, a exclusividade e originariedade não podem 
ser excluídas, nem diminuídas por leis, ou, a 
fo rtio ri. por atitudes de outro órgão. Nenhum ju l
gamento pode proceder de deliberação do Tribu
nal Federal de Recursos nem do Tribunal de Jus
tiça, ou de qualquer outro Tribunal, ou de qual
quer juiz, no tocante a matéria sobre a qual a 
Constituição deu competência exclusiva  e 
originária  ao Supremo Tribunal. Nem o próprio 
Supremo Tribunal Federal poderia processar e 
julgar, ou só processar, ou só julgar, originaria
mente, ações rescisórias de acórdãos do Tribunal 
Federal de Recursos, ou de qualquer outro Tribu
nal.
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Quando a Constituição diz que a competên
cia é originária  e exclusiva  a ação, que tem de 
ser proposta, com o respeito do princípio de ex
clusividade e originariedade, é incólume a qual
quer decisão que outro órgão do Poder Judiciário 
haja proferido. Por exemplo: se ato do Presidente 
da República foi reputado válido, pelo Tribunal 
Federal de Recursos, ou pelo Tribunal de Justiça 
de algum Estado-membro, ou por algum juiz, is
so de nenhum modo afasta a pretensão dos inte
ressados em mandado de segurança contra o ato 
do Presidente da República, porque tal ato — sa
tisfeitos os pressupostos do mandado de seguran
ça — somente pode ser apreciado pelo Supremo 
Tribunal Federal, a que cabe a competência 
originária e exclus iva » (Comentários à C onstitu i
ção de 1967, com a Emenda n? 1, de 1969, ed. de 
1970, IV/41/42).

4. A  precisa e irrefutável lição do saudoso mestre 
acarretaria a inconstitucionalidade da norma do art. 22, 
inciso I, alínea e, do Código Eleitoral (Lei n'.’ 4.737, de 
15-7-65), segundo a qual compete ao TSE  processar e 
julgar originariamente

«o  habeas corpus ou mandado de segurança, 
em matéria eleitoral, relativos a atos do Presi
dente da República, dos Ministros de Estado e 
dos Tribunais Regionais (...)».

5. Essa norma especial de competência não cons
titui inovação do Código Eleitoral de 1965, quer no to
cante às leis eleitorais, quer no plano da própria legis
lação do mandado de segurança em geral, como ficará 
demonstrado na recapitulação das diversas leis. que 
passo a fazer.

I II

6. Instituído o mandado de segurança pelo art. 
113, § 33, da Constituição de 1934 — e preenchido assim 
o vazio existente desde que o art. 60, § 5?, da Reforma 
de 1926, cerceou a aplicação da chamada doutrina bra
sileira do habeas corpus — o writ teve seu processo re
gulado pela Lei n? 191, de 16-1-36, que estabeleceu no 
art. 5?:

Compete processar e julgar originariamente o 
pedido de mandado de segurança:

I — nos casos de competência da Justiça Fe
deral:

a) contra atos do Presidente da Repú
blica, de M inistro de Estado ou de seu Pre
sidente — à Corte Suprema;

b) contra atos de quaisquer ou
tras autoridades federais, inclusive legisla
tivas; e de entidades autárquicas, institu
tos ou empresas que dirijam ou explorem 
serviços criados e mantidos ou delegados 
pela União — aos tribunais ou juizes fede
rais de primeira instância;

II — nos casos de competência da Justiça 
Eleitora l, aos tribunais e juizes designados nas 
leis de sua organização;

I I I  — nos casos de competência da Justiça 
local:

a) contra atos das autoridades deter
minadas na lei de organização judiciária — 
à Corte de Apelação; de alguma de suas 
Câmaras, ou de seu Presidente, ou de ou
tro juiz, será competente o Tribunal que a 
lei de organização judiciária determinar;

b) nos demais casos — ao juiz compe
tente do cível.

7. Valendo-se da outorga contida no inciso II aci
ma, as leis eleitorais sempre atribuíram ao TSE  conhe
cer originariamente dos mandados de segurança contra 
atos do Presidente da República, em matéria eleitoral.

Desde a Lei n? 48, de 4-3-35, assim acontece, como in- i 
forma o saudoso Presidente Edgard Costa em obra de 
doutrina:

«N a  competência do Tribunal Superior 
incluía-se a (...) de conceder habeas corpus e 
mandado de segurança, em casos pertinentes à 
matéria eleitoral, quando procedesse a coação, ou 
contra atos, do Presidente da República ou de 
M inistro de Estado (...)» — (cf. A  Legislação 
E le itora l Brasileira, ed. de 1964, p. 163).

8. O Decreto-Lei n? 7.586, de 28-5-45, não reprodu
ziu a norma de competência do TSE, porque, sob o re
gime de 1937, os atos do Presidente da República não 
eram passíveis de controle pelo mandamus.

9. Com a normalização institucional de 1946, logo 
ressurgiu a mesma competência do TSE  no Código 
Eleitoral de 1950 (Lei n? 1.164. de 24-7-50), que contem- ( 
plou a mesma regra do diploma ora vigente, como se 
depreende do seu an. 12, alínea 1 (compete ao Tribunal 
Superior), verbis:

«decidir, originariamente habeas corpus, ou 
mandado de segurança, em matéria eleitoral, re
lativos a atos do Presidente da República, dos 
Ministros de Estado e dos tribunais regionais».

10. A  competência do TSE  para os mandados de 
segurança contra atos do Presidente da República po
de, pois, ser considerada vetusta em nossa legislação 
ordinária, já que é coetânea desse quase cinqüentáno 
instituto que a Constituição de 34 anos legou.

IV

11. Vejamos agora como harmonizar a norma es
pecial de competência do TSE  com a Constituição, que, 
a propósito do tema, não variou, seja em 34, seja em 46, 
seja em 67-69.

12. A  constitucionalidade da lei ordinária de com
petência do TSE parece resultar do art. 137, inciso V II. 
da Carta vigente, que encontra correspondente no art.
119, inciso V II, de 1946, e no art. 83, alínea f, de 1934.
Eis sua redação atual:

Art. 137. A  le i estabelecerá a competência 
dos juizes e tribunais eleitorais, incluindo entre 
suas a tribuições:

V II — o processo e julgamento dos crimes 
eleitorais e os que lhes são conexos, bem como os 
de «habeas corpus» e mandado de segurança em 
matéria eleitoral.

13. Vê-se, pois, que é o próprio texto constituci0' 
nal — o mesmo que estabelece a regra geral da comPe' 
tência originária do STF  para os atos do Presidente da 
República — que permite ao legislador ordinário esta
belecer competência especial para a Justiça Eleitoral, 
quando trata de mandado de segurança em matéria 
eleitoral. Daí, a plena constitucionalidade da tradicm- 
nal norma codificada eleitoral que atribui ao TSE com
petência originária para julgar mandado de segurança 
contra ato do Presidente da República (C. Eleit., art.
12. inciso I, alínea e).

14. Nesses casos, por uma outorga expressa da 
Constituição, a competência para mandado de seguran
ça deixa de firmar-se em atenção à qualidade e hierar
quia da autoridade impetrada, porque se estabelece em 
razão da natureza da questão a ser apreciada na causa, 
ou seja, em razão de se tratar de matéria eleitoral, co
mo a de que trata o caso sub jud ice , que versa sobre 
propaganda eleitoral, matéria, sem dúvida, de compe
tência de nossa Justiça especializada.

V
15. Para melhor convencer da juridicidade dessa 

conclusão, valho-me de algumas ligeiras referências aos 
doutores.

16. Castro Nunes, na abalizada monografia Do 
Mandado de Segurança, ed. de 1967, depois de dizer
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Que a regra da competência ratione auctorítatis sofre 
exceção quanto aos casos de competência da Justiça 
Eleitoral, que se firma ratione materiae (pág. 217), diz 
Que a discriminação da competência pelas autoridades 
judiciárias eleitorais depende da lei orgânica (pág. 2191, 
e que é do Tribunal Superior Eleitoral a relacionada 
com o mandado de segurança contra o Presidente da 
República (pág. 229). Em seguida, conclui o insigne ma
gistrado:

«Os atos do Presidente da República não po
dem deixar de estar na competência originária do 
Tribunal Superior, que se equipara, a certos res
peitos, ao Supremo.

De modo que ao Tribunal Superior há de 
competir conhecer originariamente dos mandados 
de segurança contra atos do Presidente da Repú
blica e, por compreensão, dos Ministros de Esta
do, e bem assim dos requeridos contra a Mesa de 
cada uma das Câmaras Legislativas, dele próprio 
ou do seu Presidente: e, como instância de recur
so, dos que houverem sido denegados por Tribu
nal Regional» (pág. 233).

17. «O  habeas corpus e o mandado de segurança 
foram confiados à Justiça Eleitoral, sempre que se tra
io de caso pertinente à matéria eleitoral» é o que se lê 
em Pontes de Miranda (op. cit., pág. 260-261), que re
corda em seguida o famoso habeas corpus que o Supre
mo Tribunal Federal concedeu em 1910 aos membros do 
Conselho Municipal do Distrito Federal destituídos de 
suas funções pelo Presidente da República, que. segun
do registra, teria contribuído para a reação de que re
sultou a Reforma de 1926. «E  interessante observar», 
continua o notável jurista, referindo-se à Constituição 
de 34, «que, em vez de tirar das mãos da magistratura 
0 exame das questões eleitorais e de perda do mandato 
ou de posse, a solução que se adotou foi a de se lhe en
tregar tudo» (p. 261).

18. Reconhece também a competência da Justiça 
Eleitoral o saudoso M inistro Themistocles Cavalcanti, 
Que, depois de rememorar alguns aspectos da evolução 
histórica das leis, ensinou sob a Constituição de 1946:

«A  Constituição vigente veio. entretanto, pór 
termo a divergências fundamentais, atribuindo 
em seu art. 119, V II, à Justiça Eleitoral compe
tência para o processo e julgamento dos manda
dos de segurança «em matéria eleitoral».

Firmou-se, assim, o principio do cabimento 
do mandado de segurança requerido perante a 
Justiça Eleitoral, desde que a matéria seja espe
cificamente eleitoral, isto é. da competência 
ratione materiae da Justiça E leitoral» IDo M an
dado de Segurança, ed. de 1957, pág. 288).

19. A  linha dos autores que escreveram mais re
centemente é a mesma, como se pode ver em Hely Lo- 
Pes Meirelles (Mandado de Segurança e Ação Popular, 
ed. de 1967, p. 17) e Celso Agrícola Barbi. do qual re
produzo estas passagens:

«A lgum as vezes, todavia, a natureza do d i
reito ajuizado influi basicamente na determina
ção da competência, como acontece com as ques
tões relativas à «matéria eleitoral», pois nesses 
casos a competência foi deferida, expressamente, 
à Justiça Eleitoral, pelo artigo 119. item V II, da 
Constituição Federal» (op. cit.. pág. 97).

«A o  Tribunal Superior Eleitoral compete, 
nos termos do art. 12, alínea I, do Código Eleito
ral, dècidir originariamente de mandados de se
gurança relativos à matéria eleitoral contra atos 
do Presidente da República, dos Ministros de Es
tado e dos Tribunais Regionais E leitorais» (op. 
cit., pág. 99).

20. Está, portanto, muito claro que mandado de 
segurança, em matéria eleitoral, contra o Presidente da 
República é da competência originária do TSE (CF, 
art. 137_ inciso V II, c/c art. 22, inciso I. alínea e, do C.

Eleitoral) e que só pode ser apreciado pelo Eg. Supre
mo Tribunal Federal — que seria o competente ratione 
auctorítatis  (art. 119, inciso I, alínea í) — em grau de 
recurso extraordinário, quando houver contrariedade à 
Constituição (CF, art. 139, c/c o art. 321 do Reg. STF).

21. Essa reapreciação, em grau de recurso ex
traordinário, da eventual questão constitucional se ex
plica porque, em nosso sistema jurídico-político não po
de haver dois Tribunais com autoridade para dizer a 
última palavra em matéria de constitucionalidade. «A  
decisão final e conclusiva», tal como advertiu o em i
nente Ministro Victor Nunes, «há de ser dada por um 
só Tribunal, e este não pode deixar de ser o Supremo 
Tribunal Federal» (Rei. 371, de 17-5-65, RTJ 33/228).

V I

22. Havendo o reconhecimento da competência do 
TSE para este caso resultado da interpretação conjunta 
do art. 119, inciso I, alínea i, e do art. 137, inciso V II, 
da Constituição, devo acentuar, por fim, que encontro 
na jurisprudência da Suprema Corte pelo menos um ca
so em qué não se admitiu semelhante raciocínio juríd i
co. Refiro-me ao caso de crime eleitoral atribuído a De
putado Federal, que o STF  considerou de sua compe
tência originária (art. 119, inciso I, alínea a), dispositi
vo que não foi deslocado pelo mesmo inciso V II do art. 
137, que comete aos órgãos da Justiça Eleitoral o pro
cesso e julgamento dos crimes eleitorais e conexos (cf. 
Rcl. 10. de 20-11-71, RTJ 63/1, do eminente Ministro 
Adalício Nogueira). Creio, no entanto, que a constru
ção espelhada por esse aresto não infirma a doutrina 
acima sustentada, porque me pareceu ter influído pode
rosamente na conclusão daquele julgado o fato de não 
estar vigente então o tradicional princípio da imunida
de parlamentar.

23. Por todos esses motivos longamente expostos, 
adiro integralmente ao douto voto do eminente M inis
tro Décio Miranda, que indeferiu a segurança, porquan
to já não mais subsiste minha dúvida sobre o tema pre
liminar da competência deste Tribunal.

VOTO

O Senhor M in istro  Rafael M ayer: Senhor Presiden
te, peço vênia ao eminente Relator e ao eminente M i
nistro José Guilherme Villela porque tenho outro enfo
que sobre a questão de competência.

A  matéria de competência tem sua sede constitu
cional, e parece claro do texto em vigor da Emenda 
Constitucional n? 1, que o Supremo Tribunal Federal é 
o juiz do Presidente da República, exceto no que tange 
aos crimes de responsabilidade, em que participa o 
Congresso Nacional. No mais, a sistemática da Consti
tuição coloca no Supremo Tribunal Federal o poder de 
julgar os atos do Presidente, quer sejam criminais, 
quer sejam habeas corpus, quer sejam nos mandados 
de segurança.

O argumento tirado do art. 137 da Constituição, 
data venia, não me parece que deva subsistir, porque a 
delegação que é dada pelo texto constitucional à lei or
dinária. não implica que ela possa modificar as compe
tências estabelecidas basicamente no próprio texto.

O Supremo Tribunal Federal tem, em alguns casos, 
feito construções em matéria de competência, mas 
quando se revelam implicitudes que existem nas nor
mas, ou que na malha de competência que é estabeleci
da se possa incluir uma competência que não foi pre
vista especialmente. Mas admitir que se retirasse essa 
competência por prerrogativa de função, que faz do Su
premo Tribunal Federal o juiz do Presidente da Repú
blica para os seus mandados de segurança, no meu en
tender, enfrentaria norma estrita de competência, e 
que, como tal, deve ser interpretada estritamente.

Por isso, peço vênia ao eminente Ministro Relator 
e ao eminente Ministro José Guilherme V illela para en
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tender, na preliminar, que a competência para o ju lga
mento deste mandado de segurança, como de qualquer 
outro, qualquer que seja a matéria, é do STF.

VOTO

O Senhor M in is tro  Gueiros L e ite : Senhor Presiden
te, dispõe o art. 119, da CF, competir ao Supremo T r i
bunal Federal processar e julgar, originariamente, os 
Mandados de Segurança contra atos do Presidente da 
República. Essa é a regra geral, bastante em si. 
Comentando-a, diz Pontes de Miranda que o ato leva 
consigo o sinal da fonte. E acrescenta: «quando a Cons
tituição atribui o exercício de alguma função,

«...orig inariam ente, com exclusividade, a al
gum órgão do Poder Judiciário, a exclusividade  e 
originariedade não podem ser excluídas, nem di
minuídas por Leis, ou, a fo rtio r i, por atitudes de 
outro órgão, (om issis)» (fls. Com entários  à CF
1.967, Revista dos Tribunais, Tomo IV , pág. 39).

Parece confundir-se o ilustre comentarista apenas 
quando intruduz, no exame do texto, a competência em 
razão da matéria, quando nele se cogita apenas da com
petência pela prerrogativa de função da autoridade en
focada. Mas, ao tratar ele, em sua extensão, da delega
ção de poderes contida no art. 137, inciso V II, cita o fa
moso caso do Conselho Municipal do Distrito Federal, 
ocorrido em 1910, e situa coçretamente as suas observa
ções com esse exemplo:

«Encerra o Congresso Nacional os seus tra
balhos, em 1910, sem resolver quanto à composi
ção completa do Conselho Municipal. Diante dis
so, o Presidente da República, pelo Decreto n? 
8.500, de 4 de janeiro de 1911, mandou que se pro
cedesse à eleição de outro  Conselho. Dissolvia- 
se, pois, o antigo. A  origem do instituto de ha
beas corpus não se prestava a que por ele se pro
tegessem os membros do Conselho Municipal 
dissolvido; e alegava-se a natureza exclusivamente 
política da questão. Impetraram, porém, os In
tendentes (hoje, por força da terminologia da 
Constituição, Vereadores), mandado de habeas 
corpus. Diante da ilegalidade gritante, concedeu- 
lhes a ordem o Supremo Tribunal Federal, pelo 
Acórdão n? 2.996, de 25 de janeiro de 1911 (Omis
sis)» (Com entários, obra citada, pág. 250).

O citado art. 137 diz que a Lei estabelecerá a com
petência dos juizes e Tribunais Eleitorais, incluindo, 
no inciso V II, os mandados de segurança em matéria 
eleitoral. A  norma é também de direito processual 
constitucional, mas com finalidade especial sobre com
petência, em razão da natureza das causas, o que não 
poderá prevalecer contra a regra geral que se informa 
no princípio da competência (repita-se) por prerrogati
va de função.

Sendo assim, a Lei — no caso, a Lei eleitoral — 
não poderia jamais prevalecer-se da delegação e dela 
extrapolar, indo além da matéria para pretender su
plantar o resguardo das prerrogativas presidenciais. A 
propósito vale a pena exem plificar com o art. 144, que 
trata da organização da Justiça dos Estados. E. espe
cialmente, o seu § 3?. Observa-se que, competindo ao 
Tribunal de Justiça processar e julgar os membros do 
Tribunal de Alçada e os Juizes de inferior instância, 
nos crimes comuns e nos de responsabilidade. 
ressalva-se, contudo, a competência da Justiça E leito
ral.

Como se vê, igual ressalva não foi feita no tocante 
ao disposto no art. 119, inciso I, alínea i, o que reforça 
a determinação do legislador constituinte, de não abrir 
mão da competência atribuída à Suprema Corte.

Daí porque deixo de aplicar ao caso o art. 22, inci
so I, alínea e, do Código Eleitoral, que somente operará 
dentro dos lim ites constitucionais. Lembro, ainda, a li
ção de Pontes. A  lei pode estender a competência da 
Justiça Eleitoral, não, porém, a ponto de lhe delegar

poderes legislativos, isto é, o TSE, mesmo dispondo, 
na sua composição, de Ministros da Suprema Corte, 
não poderá arvorar-se em parcela desta.

Voto pela incompetência deste Colendo Tribunal 
Superior E leitoral e encaminho os autos ao Supremo 
Tribunal Federal, com as minhas homenagens.

E X T R A T O  D A  A T A

Mand. de Seg. n" 545-Cls. 2?-DF — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Impetrante: Partido dos Trabalhadores.

Impetrado: Exmo. Sr. Presidente da República 
João Baptista de O liveira Figueiredo.

Decisão: Renovado o julgamento, e vencidos os 
Srs. M inistros Relator e José Guilherme Villela, não se 
conheceu do pedido, determinando-se a remessa dos au
tos ao Supremo Tribunal Federal.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . P resen tes  
os Ministros Rafael Mayer, Decio Miranda, Carlos Ma- 
deira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. Jose 
Guilherme Villela  e o Dr. João B. O. Itapary. 
Procurador-Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de l?-10-82).

A C O R D À O  N? 6.924
(de 1? de outubro de 1982)

Recurso n° 5.241 — Classe 4? — Paraná

Filiação Partidária. Recusa de sua admissão. 
Acórdão recorrido com dois fundamentos, o p r i
meiro não atacado, e o segundo destoante ds 
orientação do Tribunal.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral

Brasília, 1? de outubro de 1982 — M oreira  A lves. 
Presidente — D ecio M iranda, Relator — João Itapary. 
Procurador-Geral E leitoral Substituto.

(Publicado no D J  de 26-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  D ecio  M iranda  (Relator): Se 
nhor Presidente, em sua parte precipua, reza o acórdão 
do Colendo Tribunal Regional E leitoral do P a ran á , 80 
prover recurso contra a decisão de primeiro grau que 
concedera mandado de segurança a Haroldo Leon 
contra ato da Comissão Executiva municipal do P M D  
no município de Maringá:

«O  Senhor Haroldo Leon Peres im petrou  
mandado de segurança perante o  MM. Juiz Ele 
toral da 66? Zona-Maringá, contra ato da Comi8 
são Executiva Municipal do Partido do Movi 
mento Democrático Brasileiro de Maringá. 
acolheu impugnação a seu nome e não admitiu 
sua filiação partidária. O impetrante obteve 
concessão da medida, consoante sentença de fl8- 

Inconformado, o  impetrado apelou da sen te o 
ça de primeira instância, defendendo a legitim1 
dade do ato impugnado. Após a resposta ao re 
curso, subiram os autos a esta instância.

A  douta Procuradoria emitiu parecer opin88 
do pelo desprovimento do recurso, depois de 8 
mitir como correto um dos fundamentos da se 
tença.
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O M M . Juiz a quo, ao conceder a segurança, 
sustentou sua decisão em dois fundamentos: 1?) 
que o encaminhamento da ficha partidária à Jus
tiça Eleitoral implicou na aceitação da filiação 
pelo partido, nos termos do artigo 66, inciso II, 
da Lei n? 5.682/71 (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos); 2?) que o impetrante tinha o direito à 
filiação partidária, pois estava no gozo dos d irei
tos políticos e, como tal, cumpriu a única exigên
cia legal para obtê-la.

Ambos os fundamentos adotados pelo Dr. 
Juiz Eleitoral da 66? Zona para conceder a segu
rança ao apelado são, data venia, insustentáveis, 
impondo-se dessa forma, o provimento ao recur
so de apelação interposto.

Não há, na espécie sub examen, direito líqui
do e certo a ser protegido.

Equivocou-se o magistrado de primeiro grau 
ao esposar o primeiro fundamento, conforme 
muito bem analisou a douta Procuradoria, que, 
neste particular, abordou o assunto com inegável 
acerto, ao aduzir o seguinte: «Os documentos de 
fls. 45 e 47 e v. demonstram que a ficha de filia 
ção foi encaminhada à Justiça Eleitoral pelo 
Vice-Presidente da Comissão no mesmo dia em 
que fo i preenchida (13-11-81), com flagrante v io la 
ção do que dispõe o art. 65, § 1?. da Lei n? 5.682, 
de 21-7-71 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), 
o qual faculta a qualquer eleitor filiado ao Parti
do impugnar pedido de filiação no prazo de três 
dias contados da data do preenchimento da res
pectiva ficha. O encaminhamento desta à Justiça 
Eleitoral somente poderá ser feito após o deferi
mento da filiação (art. 65. § 4?); e o deferimento, 
por sua vez, não se pode dar antes de decorrido o 
prazo de impugnação. Neste sentido, já se mani
festou o Tribunal Superior E leitoral (Res. n? 
9.126, de 24-11-71 — Rei.: Min. Armando Rolem- 
berg — D J U  de 24-12-71 e BE n? 247. pág. 444). 
Também reconheceu o mesmo Tribunal a ilega li
dade do encaminhamento da ficha do membro da 
Comissão Executiva e não por esta (Ac. n? 5.011, 
de 24-8-72 — Rei.: M inistro Barros Monteiro — 
D J U  de 26-9-72 e BE nV 254, pág. 117; Ac. n? 
5.756, de 27-4-76 — Rei.: Min. Moacir Catunda — 
D J U  de 24-5-76 e BE n? 298, pág. 402), como ocor
reu no caso dos autos, em que se demonstra que 
a Comissão Executiva não deferiu a filiação do 
impetrante, embora seu nome conste da relação 
encaminhada à Justiça Eleitoral (cf. ata cuja có
pia está à fl. 126).

De igual modo, houve equívoco do Dr. Juiz a 
quo ao adotar o segundo fundamento, posto que. 
analisando a espécie à luz da melhor doutrina, 
vê-se que esse entendimento adotado não encon
tra amparo em nosso ordenamento jurídico, sen
do indiscutível, sob todos os aspectos, a legitim i
dade do poder do apelante para decidir sobre a 
conveniência e oportunidade de admitir ou não o 
ingresso do apelado em suas fileiras. Legítima e 
inatacável a decisão do apelante de obstar a pre
tensão do apelado de nele filiar-se, porque era de 
sua exclusiva competência tomar tal decisão.

A  lei faculta expressamente a qualquer ele i
tor filiado ao partido o direito de impugnar pedi
do de filiação. Ipso facto. ao partido cabe decidir 
se tal filiação lhe convém ou não.

Não se alegue, portanto, que se trata de le
são de direito individual a ser reparada na forma 
da Constituição Federal (art. 153. § 4?). dado o 
caráter evidentemente político do ato em causa, 
estando, fora de cogitação qualquer aspecto de 
cunho puramente jurídico.

Então, efetivamente, não há qualquer funda
mento que obrigue o apelante a admitir em seu 
meio pessoa que não esteja, por seu julgamento.

apta a se enquadrar nos objetivos defendidos e 
procurados por sua organização partidária, con
soante prescrevem seus estatutos.

Por estas razões, dá-se provimento ao recur
so.» (fls. 337/344).

A  esse acórdão opõe recurso especial o interessado, 
fundado no art. 138, I e II, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 276, I, letras a e b, do Código 
Eleitoral. A lega terem sido contrariadas as disposições 
contidas nos arts. 153, 151 e 152 da Constituição, bem 
assim as dos arts. 2?, 3? e 87 do Código Eleitoral e do 
art. 62 da Lei Orgânica dos Partidos, em sua redação 
atual, dada pela Lei n? 6.767, de 20-12-79, alé do art. 113 
da Resolução n? 10.785, de 15-2-80, do TSE.

Por outro lado, a decisão diverge da que foi profe
rida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso E x
traordinário Eleitoral 87.012, do Rio Grande do Sul, de 
que foi relator o eminente M inistro Djaci Falcão.

Também se apresenta em divergência com acórdão 
recorrido o prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral 
na Resolução n? 11.101, relativa à Consulta n? 6.213, re
lator o eminente Ministro Carlos Madeira.

Foi o recurso contrariado pela Comissão Executiva 
Regional do PM DB. (fls. 377/381).

A  Procuradoria Geral Eleitoral, em parecer, devi
damente aprovado, do Procurador A . G. Valim  Te ixe i
ra, assim se manifesta:

« 3. O recorrente sustenta a seu favor, em 
síntese, que a decisão recorrida, em reformando 
a decisão de primeira instância, «consolida a 
criação de forma de inelegibilidade não prevista 
em lei, mediante a negativa ilegal e abusiva dos 
Partidos Políticos ao ingresso do eleitor em pleno 
gozo de seus direitos políticos», negando vigência 
às normas dos artigos 151, 152 e 153, da Consti
tuição Federal, no que se refere aos direitos e ga
rantias individuais, a organização e funciona
mento dos partidos políticos, e às definidas re
gras de inelegibilidade. Ainda no ver do recor
rente, a decisão impugnada feriu o disposto nos 
artigos 2?, 3? e 7?, do Código Eleitoral, que tra
tam do direito de votar e ser votado, a norma do 
artigo 62, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, 
que condiciona a filiação partidária tão-somente 
ao pleno gozo dos direitos políticos por parte do 
eleitor, artigo 113, da Resolução n? 10.780/80, que 
regulamenta este último, sendo contrária também 
ao entendimento firmado pela Excelsa Corte 
quando do julgamento do Recurso Extraordinário 
Eleitoral n? 87.012 RS, destacando voto proferido 
pelo eminente M inistro Moreira A lves na parte 
em que afirma: «... o d ireito  à filiação partidária  
só se pode condicionar a um pressuposto: estar o 
interessado na filiação no pleno gozo de seus d i
reitos políticos. Qualquer restrição contraria o 
texto  e o espírito  da Constitu ição, que, obvia 
mente, desejam os partidos po líticos  fortalecidos, 
independentes e cada vez com m aior número de 
filiados. Se obrigatório  o voto: se somente os que 
estiverem privados temporária ou defin itivam en
te dos direitos po líticos  não podem alistar-se e lei
tores, não se poderá im ped ir a estes, no pleno go 
zo da cidadania, de filiarem -se a Partidos P o lít i
cos. Seria uma contradição obrigá-los a se a lista
rem (pois a tanto eqüivale a obrigação de votar), 
não se lhes perm itindo a filiação partidária ...»

Em prol de sua tese, traz à colação as Reso
luções TSE  n?s 11.101, de 13-10-81 e 11.222, de 24-
4-81, argumentando sempre que a filiação parti
dária está condicionada única e tão-somente à 
exigência do artigo 62, da Lei Orgânica dos Parti
dos Políticos — pleno gozo dos direitos políticos 
— não podendo ficar sujeitos às conveniências 
partidárias.

4. Parece-nos, data venia, que razão não as
siste ao ora recorrente. Primeiramente, temos
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que a decisão atacada colocou-se em perfeita con
sonância com recente entendimento firmado pelo 
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, proferido 
no julgamento do Mandado de Segurança n7 544, 
Acórdão n7 6.809, São Paulo, onde ficou decidido 
que:

«Recurso ordinário em mandado de se
gurança. Controle da legalidade de ato par
tidário. Lim ites subjetivos da conveniência 
do partido. Filiação partidária.

Se o ato impugnado não é contrário a 
qualquer disposição legal, envolvendo, 
ademais, Juízo discricionário, de conve
niência partidária, estritamente contido 
nas matérias de interna corporis, não cabe 
revisto judicialmente, nem mesmo através 
do mandado de segurança, que se deve ater 
a eventuais ilegalidades no procedim ento  
de filiação partidária, sendo inadmissível, 
em princípio, o exame de conteúdo da deci
são impugnada. Precedente do TSE  (Recla
mação n? 5.521/DF, acórdão publicado no 
D J  de 23-2-78. Confirmação do acórdão do 
TR E  de São Paulo».

A  decisão partidária, no caso sub jud ice, co
mo se vê dos autos, não se coloca em desacordo 
com qualquer norma legal pertinente ao contrá
rio, envolve apenas questões de conveniência 
partidária, subjetivamente analisadas, não po
dendo ser revista judicialmente. Assim, e de 
acordo com o entendimento acima referido, a 
nosso ver, descabem todas as alegações no sentido 
de contrariedades às normas dos artigos 151, 152 e 
153, da Constituição Federal, artigos 27, 37 e 7?, 
do Código Eleitoral, e artigo 62, da Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, porque a questão atinente 
ao direito que têm os partidos de aceitar ou não, 
filiados, e negar a existência do direito de filia 
ção, em conseqüência, é matéria interna corporis, 
não chegando esse entendimento a contrariar 
quaisquer normas ordinárias, nem mesmo o 
espírito constitucional.

5. Quanto à alegada divergência jurispru- 
dencial, (RE n? 87.012, RTJ 87/977) entendemos 
que a decisão do Colendo Supremo Tribunal Fe
deral trazida à colação, não guarda identidade 
com o assunto sub jud ice. Naquela, discutiu-se 
sobre a constitucionalidade da regra do artigo 62. 
da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, na sua 
redação anterior, mais especificamente o dispos
to no item II, que se referia àqueles que houves
sem sofrido suspensão de seus direitos políticos, 
com fundamento em A to Institucional, impedidos 
de se filiarem, ficando decidido, por maioria de 
votos, que não se caracterizava, na espécie, a 
manifesta ofensa a preceito de ordem constitucio
nal, não tendo sido sequer conhecido o recurso.

6. Diante do exposto, somos pelo não co
nhecimento do presente recurso especial», (fls. 
390/2).

É o relatório.

VOTO

por seu julgamento, apta a se enquadrar nos objetivos 
defendidos e procurados por sua organização partidá
ria, consoante prescrevem seus estatutos».

Todavia, aquele primeiro fundamento do acórdão, 
suficiente, por si mesmo, para a denegação do mandado 
de segurança, não veio a ser impugnado pelo recorrente 
com a indicação precisa da disposição legal ou consti
tucional que o contrariasse.

No tocante ao segundo fundamento, de ordem gené
rica, contra ele se levanta a orientação, recentemente 
proclamada no Mandado de Segurança n7 544, de São 
Paulo, relator o eminente Ministro Gueiros Leite, de 
que a análise de fatos da conduta política do candidato 
a ingresso no Partido pode levar à decisão de sua recu
sa, por incompatibilidade com a orientação do Partido.

Isto posto, porque o primeiro fundamento do acór
dão recorrido não foi atacado pelo recorrente, e porque 
o segundo não se distancia da orientação deste Tribu
nal, deixo de conhecer do recurso especial.

E o meu voto.

{Decisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. n? 5.241 — Classe 47 — PR — Rei.: Min. De- 
cio Miranda.

Recorrente: Haroldo Leon Peres.

Recorrido: Comissão Executiva do Diretório Muni
cipal do PM D B  de Maringá-PR.

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

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes 
os Ministros Rafael M ayer Decio Miranda. Carlos M a
deira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, Jose 
Guilherm e Villela  e o Dr. João B. O. Itapary. 
Procurador-Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 17-10-82).

AC O R D ÀO  N? 6.925
(de 17 de outubro de 1982)

Mandado de Segurança n7 547 — Classe 27 
Distrito Federal (Brasília).

Mandado de segurança. Visando a impetra- 
ção a antecipar-se a efeito pretendido em recurse 
ordinário, fica aquela prejudicada pelo julgam en 
to deste.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Ele>t0' 
ral, por unanimidade, de votos, julgar p r e ju d i c a d o  0 

pedido, nos termos do voto do Relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral-

Brasília, 17 de outubro de 1982 — M oreira  A lves -
Presidente — Decio M iranda, Relator — J o i°  

Itapary, Procurador-Geral Eleitoral. Substituto.

O Senhor M in is tro  D ecio  M iranda  (Relator): Se
nhor Presidente, como se vê da transcrição do acórdão 
recorrido, de duas partes se compõe sua fundamenta
ção.

Na primeira, fls. 339 m edio, considera-se que «a f i
cha de filiação foi encaminhada à  Justiça Eleitoral (...) 
no mesmo dia em que foi preenchida», assim frustrada 
a oportunidade de qualquer eleitor filiado impugnar o 
pedido.

Na segunda parte, fl. 334, considera o acórdão que, 
no mérito, «não há qualquer fundamento que obrigue o 
apelante a admitir em seu meio pessoa que não esteja.

(Publicado no D J  de 26-1182).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda  (Relator): Se 
nhor Presidente, trata-se de mandado de segurança re 
querido por Haroldo Leon Peres contra decisão profer* 
da pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. du 
cassou medida de igual natureza, concedida pelo Jü1 
Eleitoral de Maringá, assecuratória de filiação partid 
ria do impetrante ao Partido do Movimento Democrat' 
co Brasileiro, D iretório Municipal daquele mesmo M 
nicipio.
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Indeferi a liminar, mediante o despacho de fl. 106.

Vieram informações do Tribunal impetrado, fls. 
111/ 112.

A Procuradoria Geral Eleitoral oficia no sentido de 
considerar-se prejudicado o pedido, por tratar-se de 
matéria versada no Recurso nV 3.2-11. classe IV; em que 
proferiu parecer no sentido do não-conhecimento. (Fl. 
115).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Decio Miranda  (Relator): Senhor
Presidente, julgo prejudicado o pedido, uma vez que o 
recurso, a cujo efeito visava antecipar-se o mandadt de 
segurança, já foi julgado nesta mesma sessão.

E o meu voto.

(Decisão unânime)

E X T R A T O  D A  A T A

Mand. de Seg. n'.' 5-17 — Classe 21 — DF — Rei.; 
Min. Decio Miranda.

Impetrante: Haroldo Leon Peres.

Decisão: Julgou-se prejudicado o pedido. Decisão 
Unânime.

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes 
os Ministros Rafael Mayer, D ecio  Miranda, Carlos M a 
deira, Gueiros Leite. J .M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. João B. O. Itaparv. 
Procurador-Geral Eleitoral. Substituto.

(Sessão de 1-10-82).

A C Ó R D Ã O  N f 6.926
(de 1? de outubro de 1982)

Recurso n? 5.215 — Classe 4!
Minas Gerais

1. A gravo de instrum ento em virtude de de- 
negação lim inar de recurso especial em matéria 
adm inistrativa concernente a progressão funcio
nal de servidores do TR E -M G .

2. Im pedim ento não verificado, po r não ha
verem os argüidos participado dos atos prepara
tórios da Comissão de Avaliação relacionados 
com seus parentes.

3. Não violada a preferência dos bacharéis 
em D ire ito  prevista na Le i n!‘ 6.082/74. porque os 
antigos auxiliares jud iciá rios não bacharéis fo 
ram beneficiados de acordo com o facultado pela 
Le i n.“ 6.342/76.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito- 
ra*. por unanimidade de votos, negar provimento ao 
sgravo. nos termos do voto do relator, que fica fazendo 
Parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

p Brasília. 1? de outubro de 1982 — M oreira  A lves . 
residente — José G uilherm e V illela. Relator — João 

tapary, Procurador-Geral E leitoral Substituto.

(Publicado no D J  de 26-11-82».

RELATORIO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela- 
r): Senhor Presidente, os recorrentes, que são funcio- 

" arios do TRE-M G . impugnaram atos de progressão na 
ateEoria funcional de Técnico Judiciário a que perten- 
em, sob a alegação de que náo lhes foi respeitada a

preferência decorrente de sua qualidade de bacharéis 
em Direito. De outra parte, teriam participado da Co
missão de Avaliação e desempenho funcional funcioná
rios impedidos, porque eles próprios ou parentes próxi
mos seriam interessados ou foram beneficiados pelos 
atos impugnados.

2. O Acórdão regional negou provimento ao recur
so administrativo dos funcionários, nos termos da 
ementa de fl. 78, que bem resume seus fundamentos 
jurídicos, verbis:

«Secretarias dos Tribunais — Quadro Perm a
nente — Grupo de Apoio Judiciário — Categoria 
Funcional de Técnico Judiciário — Progressões 
na classe — Comissão Especial de Avaliação de
signada pela E. Presidência deste Tribunal — 
Atos divulgados — Inconformidade — Alegação 
de vício na composição da Comissão — Pedido 
de revogação das progressões de funcionários 
não portadores de diploma de Bacharel em Direi
to — Reconsideração desacolhida — Recurso — 
Nega-se provimento — O parentesco de membros 
da Comissão Especial com funcionários concor
rentes à progressão não constitui motivo de sus- 
peição, mas de impedimento — Afastamento, 
comprovado, do integrante da Comissão nas ava
liações de interesse próprio ou de parentes — No 
mérito, a Lei n? 6.342/76 assegurou aos antigos 
Auxiliares Judiciários a progressão para Técnico 
Judiciário, independentemente do critério de es
colaridade — Preceito também inserto no pará
grafo único acrescentado ao art. 9? da Resolução 
9.649/74/TSE e repetido no art. 29 da Resolução 
n? 10.771/79/TSE — Unânime. (Recurso nV 1/80, 
B. Horizonte — Relator: Dr. Bady Curi — Ses
são de 26 de maio de 1980).»

3. Inconformados, os vencidos interpuseram re
curso especial (fl. 85/91), cujo seguimento foi obstado 
pelo despacho agravado (fl. 92), da lavra do Desembar
gador Régulo da Cunha Peixoto. Daí, o tempestivo 
agravo de instrumento, a ser julgado por esta Corte.

4. Depois de sumariar a causa, o ilustre Dr. Va- 
lim Teixeira, oficiando pela douta Procuradoria-GeraL 
opina pelo desprovimento, verbis:

«Parece-nos, data venia, que razão não assiste 
aos agravantes. Consta das atas das reuniões da 
Comissão Especial de Avaliação, o afastamento 
de cada um dos Membros que se declarou impe
dido, ora em face de interesse de parentes, ora 
em razão de interesse próprio. Tal afastamento, a 
nosso ver, elide a alegada nulidade. Ademais, a 
avaliação de desempenho não é processada ape
nas através da Comissão Especial de Avaliação. 
Esta, inicia-se, primeiro, nas Subsecretárias ou 
órgãos equivalentes e nas demais unidades a elas 
não vinculadas, sendo o conceito emitido pelos 
chefes imediatos dos servidores, a partir do nível 
de Subscretaria. Á  Comissão cabe alterar tal 
conceito, sim, mas apenas visando uniformizar 
os critérios de julgamento.

No mérito, afigura-se-nos também sem razão 
os agravantes. Como bem examinado pela deci
são impugnada, a Lei n? 6.342/76, ao assegurar 
aos antigos Auxiliares Judiciários o acesso à C a
tegoria Funcional de Técnico Judiciário, sem o 
requisito de escolaridade, acabou por colocá-los 
em igualdade de condições com aqueles outros 
servidores que ali já se encontravam, desde a im
plantação do Plano de Classificação de Cargos, 
mesmo que portadores do diploma de bacharel 
em direito. Daí em diante, o requisito objetivo 
para as futuras progressões somente recai no 
conceito M B , e na escolha por parte do Presiden
te do Tribunal, segundo a regra do artigo 8“ , .da 
Resolução, e isso, foi devidamente respeitado. 
Certo é que a lei n? 6.342/76, ao fazer tal exceção, 
não revogou por inteiro o artigo 5?, inciso I, da 
Lei n? 6.082/74, que continua a vigorar para o in
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gresso na inicial da Categoria Funcional de Téc
nico Judiciário, mas apenas quando se tratar de 
provimento por concurso» (Fls. 99/100).

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Nego provimento por não reconhecer, no caso, 
quer a violação do art. 134 do Código de Processo C i
vil, quer a do art. 5?, inciso I, da Lei n? 6.082/74, que 
são os únicos fundamentos do recurso especial denega- 
do pelo despacho agravado.

2. Os funcionários que os requerentes supõem im
pedidos não influíram nos atos administrativos por eles 
impugnados, tendo-se afastado da Comissão quando es
sa apreciava as situações de seu parentes. De resto, tal 
Comissão só teve participação na fase preliminar, eis 
que a decisão final coube ao Presidente do TR E . contra 
a qual nada argüiram os recorrentes.

3. Para afastar o recurso no que concerne à ques
tão de mérito, basta reproduzir o seguinte trecho do vo 
to condutor do acórdão recorrido:

«É  verdade que o Art. 5V, inciso IV, da Lei n? 
6.082, de 10-1-74, impôs preceito, repetido no Art. 
9?, ní 1, da Resolução ní 9.649/TSE. que exige o 
diploma de Bacharel em Direito para o ingresso 
na classe inicial da Categoria Funcional de 
Técnico-Judiciário. Mas não é menos certo que a 
Lei ní 6.342, de 5-7-76, assegurou aos antigos Au- 
xiliares Judiciários a progressão para Técnico- 
Judiciário, independentemente do critério de es
colaridade, o que levou a C. Corte Superior a 
acrescentar um parágrafo único ao Art. 9? da Re
solução ní 9.649, nos seguintes termos:

«A  exigência da escolaridade prevista 
no inciso I não se aplicará às progressões 
funcionais dos atuais ocupantes dos cargos 
de Auxiliar Judiciário que foram transpos
tos para essa categoria em decorrência de 
aplicação da Lei n'.' 6.082/74»

Tal preceito foi repetido no Art. 29 da Resolu
ção ní 10.771/TSE, atualmente reguladora da es
pécie» (fl. 83).

(Decisão unânime)

E X T R A T O  D A A T A

Rec. ní 5.215 — Classe 4“. — MG — Rei.: Min. José 
Guilherme Villela.

Agravantes: Juarez dos Reis Corrêa, Francisco Ro- 
mero e Sebastião Ferreira de O liveira.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Rafael Mayer, D ecio  Miranda. Carlos M a 
deira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. João B. O. Itapary, 
Procurador-Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de IV-10-82).

A C 0 R D Ã O  N í  6.927
(de IV de outubro de 1982)

Recurso n? 5.252 — Classe 4Í — Ceará

Plebiscito. Criação de M un icíp io. A Justiça 
E le itora l apenas se comete dar forma à consulta 
plebiscitaria (art. 3f, par. único, da L e i Com ple
mentar n." 1, de 9-11-67), não lhe cabendo in te rv ir 
na matéria restante do processo tendente à 
emancipação.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, negar provimento ao 
agravo, nos termos do voto do Relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 1? de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — D ecio M iranda, Relator — João Itapary, 
Procurador-Geral E leitoral Substituto.

(Publicado no D J  de 26-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda  (Relator): Se
nhor Presidente, eleitores inscritos no Distrito de Ma- 
racanaú. do Município de Maranguape, no Ceará, por 
petição protocolada a 17-6-82 no Colendo Tribunal Re
gional Eleitoral daquele Estado, pediram o reexame da 
situação decorrente da iniciativa de emancipar-se aque
le distrito, consoante Resolução da Assembléia Legisla
tiva.

Segundo os requerentes, a Lei Complementar nV 1 
estabeleceria para a realização do plebiscito prazo não 
inferior a seis meses anteriores à próxima eleição geral 
para Prefeitos e Vereadores, o que não foi observado 
no caso. (Fls. 47).

O Tribunal Regional E leitoral conheceu da repre
sentação dos eleitores, mas arquivou-a «à míngua de 
fundamento legal». (Fls. 52).

A  essa decisão opuseram-se os requerentes, em re
curso inominado (fls. 53), cujo seguimento foi denegado 
(fl. 58), por incabível, nos termos do art. 276 do Código 
Eleitoral, (fl. 58).

Daí, o agravo de instrumento, com que os recorren
tes instam pelo acolhimento do recurso, (fls. 2/5).

A  Procuradoria-Geral Eleitoral, em parecer do Pro
curador A . G. Valim Teixeira, aprovado pelo Procura
dor Geral Eleitoral, Dr. Inocêncio Mártires Coelho, o fi
cia pelo não-conhecimento do apelo, pois «é  pacífica a 
jurisprudência do Colendo Tribunal Superior E lei
toral no sentido de que é da competência exclusiva do T ri
bunal Regional a expedição de Resolução sobre a 
forma de consulta plebiscitária, para os fins previstos 
na Lei Complementar nV 1/67, exaurindo-se a matéria 
na instância regional», competindo à Justiça Eleitoral 
apenas regular e promover a realização de plebiscito, 
não lhe cabendo, por não se tratar de eleição disciplina
da pelo Código Eleitoral, apurar a concorrência de con
dições necessárias à criação do Município. (Fls. 76/8).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  D ecio  Miranda  (Relator): Se
nhor Presidente, conheço do agravo, por ser adequado 
à impugnação do despacho que indeferiu o seguimento 
do recurso especial, conforme fl. 58 do presente instru
mento.

Mas lhe nego provimento, eis que os recorrentes, o 
agora agravantes, não demonstraram a ocorrência, no 
caso. de uma das hipóteses do art. 276, I. do Código 
Eleitoral.

De resto, a matéria alusiva à criação de municíp*0 
não é de cunho eleitoral.

A  impugnação, que se faça à medida, há de ser 
posta perante a Justiça do Estado-membro.

Á  Justiça Eleitoral cabe, apenas, a matéria perti
nente à forma de realização do plebiscito dos municipes 
interessados, nos termos do art. 3V. parágrafo único, da 
Lei Complementar nV 1, de 9-11-67.

Nego provimento ao agravo.

(Decisão unânime)
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E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.252 — Classe 4‘ — CE  — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Agravantes: Eleitores do Distrito de Maracanaú-
CE.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Rafael Mayer. Decio Miranda, Carlos M a 
deira, Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela e o Dr. João B. O. Itapary, 
Procurador-Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 1-10-82).

ACORDÁO N? 6.944
(de 5 de outubro de 1982)

Mandado de Segurança n? 557 — Recurso 
São Paulo

Recurso prejudicado.

Recurso em mandado de segurança pre jud i
cado em virtude de a 'questão juríd ica  focalizada 
ter sido apreciada e resolvida em recurso espe
cia l in terposto pelo mesmo recorrente quanto à 
denegação do registro dos candidatos da suble- 
genda I  do P D S  de M ira-Estrela  ISPI.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, julgar prejudicado o re- 
curso, nos termos do voto do relator, que fica fazendo 
Parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 5 de outubro de 1982 — M oreira  A lves . 
Presidente — José Guilherm e V illela, Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 5-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. Os integrantes da sublegenda I do 
PDS de Mira-Estrela impetraram segurança contra o 
Presidente da Comissão Executiva do Partido, que se 
recusou a receber a chapa a ser submetida à Convenção 
Municipal para escolha de candidatos, porque os impe
trantes não teriam observado o prazo previsto no art. 
5° da Lei nV 7.015/82 (fls. 2/5).

2. Apesar de concedida a liminar (fl. 2). que per
mitiu aos impetrantes serem votados na Convenção 
Partidária, o Dr. Juiz Eleitoral lhes negou a segurança 
(fls. 54/64), por haver considerado intempestiva a apre
sentação da chapa e justa a recusa do impetrado.

3- O TR E -S P  manteve a conclusão pela denegação 
do «w rit», acentuando o respectivo acórdão:

«A  questão controvertida que. de modo abso
luto, exclui o mandado de segurança é a questão 
de fato. Na espécie, há séria dúvida sobre se 
realmente o requerimento relativo à chapa dos 
impetrantes foi efetivamente recusado pelo impe
trado no dia pretendido. A firm a o Presidente da 
Comissão Executiva que se recusou a receber, 
mas no dia 28 de julho de 1982. por estar fora do 
prazo estabelecido pela Lei n? 7.015, de 16 de ju
lho de 1982.

Além  do mais, em face da eventual recusa do 
impetrado, bem poderiam os impetrantes, se 
oportuna a pretensão, fazer o encaminhamento 
através da Justiça Eleitoral.

Em face do exposto, negam provimento ao 
recurso» (fls. 105/106).

4. Houve, então, recurso especial (fls. 108/111), 
autuado como ordinário, contra o qual é o parecer do 
Procurador-Geral Substituto, Dr. Valim Teixeira, que 
assinala dever esta causa seguir a sorte do Rec. n? 
5.351, do qual esta Corte não conheceu na assentada de 
hoje.

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. Não tendo esta Corte conhecido do 
Rec. n° 5.351, que versava sobre a mesma questão 
jurídica suscitada no presente mandado de segurança, 
considero este recurso prejudicado.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A  A T A

Mand. de Seg. n? 557 — Classe 2? — SP — Rei.: 
Min. José Guilherme Villela.

Recorrente: D iretório Regional do PDS, por seu 
Delegado.

Recorrido: Diretório Municipal do PDS, por seu 
Presidente.

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

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Rafael Mayer, Carlos M a 
deira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 5-10-82).

AC Ó R D ÃO  N? 6.947
(de 5 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.269 — Classe 4! — (Agravo) —
Rio Grande do Sul

Recurso não conhecido, porque, além de ver
sar matéria plebiscitaria, que se exaure nas ins
tâncias locais, fo i in terposto po r D ire tó rio  M u n i
cipal, que não tem legitim idade para d irigir-se ao 
Tribunal Superior E leitora l.

Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 5 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Soares M unoz, Relator — Inocêncio  M á r
tires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 5-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Soares M uãoz  (Relator): Senhor 
Presidente, o parecer do ilustre Subprocurador-Geral 
Dr. A. G. Valim  Teixeira, aprovado pelo eminente 
Procurador-Geral E leitoral Professor Inocêncio M árti
res Coelho, expõe a espécie e sobre ela opina:

«1. Cuida-se de agravo de instrumento in
terposto pelo Diretório Municipal do Partido De
mocrático Social — PDS — de Pelotas, R io Gran
de do Sul, contra despacho que inadmitiu recurso 
especial visando reformar a decisão que negou 
provimento ao recurso interposto pelo mesmo D i
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retório contra o resultado da consulta plebiscita
ria realizada no município de Pelotas, para 
emancipação do D istrito de Capão do Leão.

2. O despacho (fl. 65) entende que o assun
to, segundo reiterada jurisprudência do Colendo 
Tribunal Superior, exaure-se na instância regio
nal, cabendo recurso para o próprio Tribunal Re
gional, nos termos de sua Resolução n? 1/81.

3. Entendemos, data venia, que o presente 
agravo de instrumento não merece ser conhecido. 
A  par de se tratar a questão sub jud ice  de maté
ria plebiscitária, que se exaure na instância re
gional, como bem lembrou o despacho agravado, 
o recurso especial foi interposto por Diretório 
Municipal de Partido Político que, sabidamente, 
não tem legitimidade para se dirigir ao Colendo 
Tribunal Superior, segundo reiterada e pacífica 
jurisprudência da Colenda Corte Superior E leito
ral.

4. Diante do exposto, somos desde logo, pe
lo não conhecimento do presente agravo de ins
trumento.» (Fls. 74/75).

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  Soares M unoz  (Relator):. Se
nhor Presidente, pelos fundamentos do parecer, os 
quais adoto, não conheço do recurso. Realmente, além 
de tratar-se de matéria plebiscitária, que se exaure nas 
instâncias locais, o recurso foi interposto por Diretório 
Municipal, que não tem legitimidade para dirigir-se ao 
Tribunal Superior Eleitoral.

É o voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nl 5.269 — Classe 41 — RS — Rei.: Min. Soa
res Munoz.

Agravante: D iretório Municipal do PDS, em Pelo
tas — RS.

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

Presidência do Ministro Moreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Rafael Mayer, Carlos M a 
deira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 5-10-82).

AC O R D À O  N? 6.976
(de 7 de outubro de 1982)

Recurso n? 554 — Classe 21 — Mandado de Segurança 
Rio de Janeiro

Institu ição de sublegenda com infração do
art. 22, § 2", da Resolução n." 11.278/82. Alegação 
arrimada em prova controvertida. Mandado de 
segurança indeferido po r não haver certeza quan
to à ocorrência dos fatos em que se funda o ale
gado d ireito líqu ido  e certo. Recurso especial de 
que se não conhece.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 7 de outubro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — Soares M unoz, Relator — Inocêncio M ár
tires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 5-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  Soares M unoz (Relator): Senhor 
Presidente, Enio Pereira da Costa impetrou mandado 
de segurança contra o ato do Presidente da Convenção 
Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro, que não admitiu figurasse o 
nome do impetrante como candidato, numa das suble- 
gendas, ao cargo de Prefeito daquela comuna.

O writ foi indeferido sob o fundamento de que, 
submetido o nome do suplicante à Convenção Munici
pal, não obteve ele os 20% de votos necessários. Da de
cisão de primeira instância houve recurso ordinário pa
ra o Tribunal Regional,que o desproveu. Daí a presente 
irresignação para o Tribunal Superior Eleitoral, alegan
do:

•<2. O v. acórdão recorrido sucinto, data 
venia, quer se sustentar em não ter o candidato 
alcançado o quorum  mínimo para a indicação à 
sublegenda.

3. Ora, se indiscutível que o eminente Pre
sidente da Convenção aceitou a desoras a indica
ção da Comissão Executiva do Diretório Regio
nal, isso induvidosamente concorreu para a redu
zida votação do ora recorrente que antes teria 
apenas a concorrência dos outros dois eminentes 
candidatos Jordan Amora e Evandro da Cruz 
Nunes, uma vez que três eram as sublegendas.

4. Absorvendo uma das três por outra trazi
da extemporaneamente, lógico que o Presidente 
da Convenção se colocou no polo passivo da im- 
petração praticando ato ilegal e abusivo, que 
cumpre corrigido para restauração da dignidade 
da própria Justiça Eleitoral, reconhecendo o re
corrente Enio Pereira da Costa como legítimo 
candidato à sublegenda.»

O parecer do ilustre Dr. A. G. Valim Teixeira, 
Procurador-Geral E leitoral Substituto, opina seja nega
do provimento ao recurso, verbis:

« I .  Opinamos no sentido de que seja negado 
provimento ao presente recurso ordinário, pois o 
ora recorrente não demonstra, de nenhum modo. 
a ocorrência de violação ao seu afirmado direito 
líquido e certo.

Na verdade, submetido o nome do ora recor
rente para uma das vagas, em sublegenda, com° 
candidato a Prefeito de Niterói, pelo Partido Tra" 
balhista Brasileiro, não conseguiu ele os 20% dos 
votos dos convencionais presentes para a aprova
ção (§ 21, do artigo 21, da Resolução n
11.278/82)».

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Soares Munoz  (Relator): S en h or 
Presidente, o recorrente alega que uma das su b legen -
das foi admitida com infração do art. 22, § 21, da Reso
lução n? 11.278/82.

Essa alegação arrima-se, segundo a petição recur- 
sal. na informação de fl. 12. Entretanto, os ofícios de 
fls. 28, 29 e 30/31. do Presidente da Comissão Diretora 
Regional do PTB  ao Presidente da Comissão Munici
pal, demonstram que este recebeu, com a antecedência 
legal, a comunicação da indicação da sublegenda.

Dir-se-á que os mencionados documentos coliden1 
com a informação de fl. 12. Basta, no entanto, essa di
vergência, para evidenciar que os fatos não se a p resen 
tam certos e, assim, capazes de gerar direito líquido e 
certo, a ser protegido por mandado de segurança.
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Ante o exposto, não conheço do recurso, o qual 
considero especial (art. 276, I, a do CE), pois o Tribu
nal Regional não indeferiu, propriamente, o mandado 
de segurança e, sim. deu provimento a recurso ordiná
rio reformando a sentença que deferira o writ, (art. 
276, II, b. do CE).

(Decisão unânime)

E X T R A T O  D A A T A

Rec. — Mand. Seg. ní 554 — Classe 2í — RJ — 
Rol.: Min. Soares Munoz.

Recorrente: Enio Pereira da Costa, candidato do 
PTB a Prefeito Municipal.

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

Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 
°s Ministros Soares Munoz. N éri da S ilveira. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M. de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 7-10-82).

A C O R D ÀO  N í 7.001
(de 11 de outubro de 1982)

Recurso ní 560 — Classe 2Í — Mandado de 
Segurança — Mato Grosso do Sul

Não cabe mandado de segurança contra a 
sentença, com trânsito em julgado, do Dr. Juiz 
E leitora l que indeferiu o registro de candidato a 
Vereador. Recurso ordinário desprovido.

Vistos, etc.
Acordam os M inistros do Tribunal Superior Eleito- 

ral. por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto do relator, que fica fazendo parte inte
grante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 11 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Soares M uhoz, Relator — Inocêncio Már- 
tires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 5-11-82).

RELATORIO

. O Senhor M in istro  Soares M unoz  (Relator): Senhor 
Presidente, o parecer da Procuradoria Geral Eleitoral 
exp5e, com precisão, os fatos da causa, de sorte que 
V°U adotá-lo como relatório:

«1. Trata-se de recurso ordinário manifesta
do por Carlos Matsuyuki, candidato a Vereador 
pelo Partido do M ovim ento Democrático Brasi
leiro à Câmara Municipal de Rio Negro, contra 
decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, que não conheceu do mandado de 
segurança requerido contra decisão indeferitória 
de seu registro, porque o impetrante deixara es
coar o prazo para o recurso especifico e ser in- 
cabível segurança contra decisão com trânsito em 
julgado.

2. Sustenta o recorrente que a decisão re
corrida merece ser reformada, pois não fora inti
mado da decisão que indeferira o seu registro, 
sendo certo que sua residência dista 75 quilôme
tros da Zona Eleitoral, o que lhe dificultou o 
acompanhamento da tramitação do feito.

3. Sem razão o recorrente, que não manifes
tou o cabível recurso contra a sentença denegató- 
ria do seu registro. Contra ato do judiciário, em 
regra, não é cabível o mandado de segurança.

Sem dúvida, caberá o remédio quando se tratar 
de ato tipicamente administrativo, emanado de 
autoridade judiciária. Quanto aos atos de jurisdi
ção, fogem eles do campo restrito do mandamus. 
Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Su
premo Tribunal Federal:

«Não cabe mandado de segurança con
tra decisão judicial com trânsito em ju lga
do» — Súmula ní 258.

4. Somos, pelo exposto, pelo não provimento 
do presente recurso.»

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  Soares Munoz  (Relator): Senhor 
Presidente, o registro da candidatura do impetrante a 
Vereador do Mun:cípio de Rio Verde, Estado do Mato 
Grosso, foi indeferido pelo Dr. Juiz Eleitoral da 21í Zo
na, por não possuir o candidato o tempo mínimo de um 
ano como eleitor daquela comuna, exigido pelo art. 34, 
§ 2í, inciso III ,  da Resolução n? 11.278, do TSE  (fls. 
9/14).

Inconformado com essa decisão, o requerente, ao 
invés de interpor o recurso específico, impetrou, depois 
de esgotado o prazo recursal, mandado de segurança 
quando então a sentença já transitara em julgado (fls. 
14/2).

O mandamus foi indeferido pelo Tribunal Regional 
sob o fundamento da impropriedade do meio utilizado, 
porque, havendo recurso ordinário contra a decisão do 
Juiz Eleitoral, cabia ao impetrante interpô-lo nos ter
mos dos arts. 265 e 266 do Código Eleitoral.

A  correção do acórdão recorrido é manifesta. Com 
ela se afina a jurisprudência do Supremo Tribunal Fe
deral compendiada na Súmula ní 258: «N ão  cabe man
dado de segurança contra decisão judicial com trânsito 
em julgado».

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  DA A T A

Mand. de Seg. ní 560 — Classe 2í — MS — Rei.: 
Min. Soares Munoz.

Recorrente: Carlos Matsuyuki, candidato a Verea
dor pelo PM DB.

Decisão: Negou-se provimento ao recurso. Decisão 
unânime.

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Rafael M ayer, Carlos M a 
deira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 11-10-82).

AC Ô R D ÀO  N? 7.009
(de 11 de outubro de 1982)

Mandado de Segurança ní 561 — Recurso — Classe 2Í 
São Paulo

Recurso eleitora l contra decisão concessiva 
de M S : indicação de candidato em sublegenda, 
pela Comissão Executiva  do D ire tó rio  Regional 
do Partido (D ecreto-Le i n? 1.541/77, art. 5? § 1?, 
red. da L e i n." 6.978/82, art. 13).

— Em se tratando de p le ito  municipal, 
poderá a Comissão Executiva do D ire tó rio  R egio
nal do Partido, p o r decisão da maioria de seus 
membros, indicar um dos candidatos a Prefeito,
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em sublegenda, a requerim ento de um terço dos 
Vereadores do Partido, ou de um Deputado, fede
ral ou estadual, eleito com expressiva votação no 
M unicíp io . Se a Comissão prestigia corrente que 
não seja a de m aior representatividade da região, 
pratica ilegalidade e atinge também a força e lei
tora l do Partido, m otivos ensejadores de cobro  
ao ato pelo mandado de segurança.
Recurso não conhecido.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 11 de outubro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — Gueiros Le ite , Relator — Inocêncio M á r
tires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 26-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
concedeu, em parte, mandado de segurança impetrado 
por João Vicente A lvares e Jesus Manoel Cabrera Bri- 
guezzi contra a Comissão Executiva do Diretório Re
gional do Partido Democrático Social (PDS), para o fim 
de considerar ilegal a instituição de sublegenda por 
aquele órgão partidário.

Os impetrantes valeram-se do writ em litisconsór- 
cio com o D iretório Municipal do Partido, porque não 
estavam conformados com aquela decisão, que deixou 
de indicá-los como candidatos em sublegenda, respecti
vamente, a Prefeito e Vice-Prefeito do municipio de 
Ubirajara.

Aqui no Tribunal, a douta Procuradoria-Geral E lei
toral opinou no sentido do não conhecimento ou não 
provimento do recurso — a que chamou de especial — 
porque a decisão recorrida não teria violado qualquer 
disposição de lei. Ao contrário, estaria agasalhada na 
disposição da Súmula n? 400, do Supremo Tribunal Fe
deral (fls. 96/97).

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, a decisão foi obtida pelo voto de desempate 
do Presidente, Desembargador Macedo Costa, o que in
dica a renhida controvérsia que se travou entre os ilus
tres votantes, em torno da matéria central da impetra- 
ção, que está na exegese do art. 5? e seus parágrafos, 
do Decreto-Lei n? 1.541/77, com a redação da Lei n? 
6.978/82, art. 13.

Para os pleitos municipais, o dispositivo faculta à 
Comissão Executiva do Diretório Regional do Partido 
indicar um dos candidatos a Prefeito, em sublegenda. e 
mais um terço dos candidatos a vereador, subtraindo, 
por exceção, qualquer aval dos convencionais.

Embora faculdade — reza o voto de desempate — a 
indicação só é possível se for provocada e estimulada 
por um terço dos vereadores do Partido, ou de um De
putado Federal ou Estadual, eleito com expressiva vo 
tação no município.

Cuida-se, pois, de dação de um poder discricioná
rio à Comissão Executiva que, mesmo instada e legiti
mada à indicação, pode ou não ser livremente exercido, 
sem que a recusa importe em lesão a direito de even
tuais beneficiários.

Já por ai se vê — continua o voto — que a lei esta
beleceu ju ízo de oportunidade típico da edição dos atos 
discricionários, cuja perquirição de mérito está vedada 
ao Judiciário, pela predominância da intangível conti
nência da instância corporativa.

Nada obstante, se a corporação se despega da in- ' 
v iolável discrição omissiva  e opta pela expedição do 
ato constitutivo, este há de obedecer o molde legal que 
o precondiciona; a discricionariedade (resguardada ex 
ante ) transmuda-se em ato vinculado aos parâmetros de 
sua legitimidade formal «... e substancial porque, já en
tão, ingressa no mundo jurídico para modificar direi
to .» (Voto, fl. 68).

No caso vertente, a impetrada ficou legitimada a 
indicar candidato a Prefeito em sublegenda, porque (fa
to inconteste) recebeu dois requerimentos tempestivos, 
que instavam o impulso comitente. Aberta a via condi
cionada, cabia-lhe a opção. E foi aqui, exatamente, que 
claudicou: transformou em arb ítrio  o que deixara de 
ser discrição.

Ao pretender instituir a sublegenda compulsória 
(restritiva do direito dos convencionais), atendeu a re- • 
querimento de deputado eleito sem expressiva votaçí0 
no município (3,3%). E desprezou requerimento de de
putado eleito com expressiva votação no município e o 
concorrente de um terço dos vereadores (36%).

Os não menos respeitáveis votos vencidos, para o 
fim de negar a segurança, entenderam que o requisito 
da expressiva votação seria elástico e interpretativo no 
campo político partidário. Concede-se franquia à idéia, 
argumenta o Des. Macedo Costa, mas não procedência 
total.

A  ponderação dos ilustres votantes que ficaram 
vencidos, aliás de acordo com a filosofia da impetrada, 
era dar razões à utilização, pela Comissão Executiva 
Regional, de instituir sublegenda para Prefeito Munici- )  
pal, prestigiando «... as correntes mais representativas 
da região, que possam somar, angariando maior núme
ro de votos» (fl. 41).

Ora, a corrente mais representativa da região seria, 
fora de dúvida, a constituída pelo contingente amealha
do pelo deputado mais votado na comuna e pelo terço 
de vereadores do partido. E não pelo de um deputado 
de inexpressiva votação, como era o requerente da indi
cação feita.

Conseqüentemente — conclui o voto condutor d® 
decisão — prestigiando a corrente que não era a mais 
representativa da região, a impetrada feriu a ratio 
legis. E foi até contraditória, desde que, preenchendo a 
terceira sublegenda com grupo de fraca representativi" 
dade, minguava a força eleitoral do Partido.

A  segurança foi concedida tão-somente para consi" , 
derar ilegal a instituição de sublegenda feita pela impe 
trada e recorrente, ficando, portanto, livre à convenC^0 
municipal instituir até três sublegendas. desde 0ue 
preenchidos os requisitos exigidos em lei (fl. 56).

O segundo pedido dos impetrantes não pôde ser 
atendido. Eles queriam que o Tribunal declarasse que 8 
Comissão Executiva Regional era obrigada a indicar a 
sua chapa e não a que indicou, porque aquela é que ha
via sido apresentada por um deputado com votação ex
pressiva.

Votou o Dr. Theotônio Negrão, a propósito, que n° 
caso dos autos a segurança foi por ele concedida em 
parte, não porque outro requerente da indicação tivesse 
sido mais votado no município, mas porque a Comissá0 
Executiva Regional escolheu, em desacordo com a le|> 
uma chapa apresentada por deputado que não havia 
do expressiva votação na localidade (fl. 60).

Data venia dos que decidiram em dissídio. ac|m 
que a interpretação correta é a da maioria, pois assi 
está na lei. Em se tratanto de pleito municipal, poder 
a Comissão Executiva do Diretório Regional do Parl* 
do, por decisão da maioria dos seus membros, indm 
um dos candidatos a

«... Prefeito, em sublegenda, a requerimenúj 
de um terço dos Vereadores do Partido, ou de u 
Deputado federal ou estadual, eleito com expre
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siva votação no M unicípio.» (Decreto-Lei n?
1.541/77, art. 5?, § 1“ , redação da Lei n? 6.978/82, 
art. 13).

O TSE já tem decidido no mesmo sentido. Votar de 
outro modo é afrontar a lei, de modo que discordo.do 
parecer, à fl. 96, pois não acho apenas razoável a inter
pretação da maioria, porém a melhor.

Não conheço do recurso.

É como voto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Mand. Seg. n? 561 — Classe 2? — REC-SP — Rei.: 
Win. Gueiros Leite.

Recorrente: Comissão Executiva do Diretório Re
gional do PDS, por seu Delegado.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
° s Ministros Soares M uóoz, Rafael Mayer, Carlos M a- 
deira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio  M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 11-10-82).

A C Ô R D À O  N? 7.054
(de 13 de outubro de 1982)

Wandado de Segurança n? 562 — Classe 2? — Recurso 
São Paulo

D om icilio  E le itora l. Requerida e deferida 
transferência do dom icilio  e leitora l para outro  
M unicíp io, não se desfaz o ato pela alegada c ir 
cunstância de não se ter efetivado a remoção do 
eleitor, com o funcionário público, para aquela 
outra sede.

Vistos, etc.

Acordam os M inistros do Tribunal Superior Eleito- 
ra*> Por unanimidade de votos, negar provimento ao re- 
CUrso, nos termos do voto do relator, que fica fazendo 
D*rte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

p Brasília, 13 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
residente — Decio M iranda, Relator — Inocêncio  
úrtires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 5-11-82).

RELATORIO

. O Senhor M in is tro  D ecio  M iranda  (Relator): Nair 
a Silva rebela-se, em mandado de segurança, contra o 
, ® do Juiz E leitoral da Comarca de Bauru, que lhe in- 
e‘eriu o pedido de desistência da transferência de sua 
Scriçâo eleitoral para o Município daquele nome.

Par

Alega, para tanto, que essa transferência se funda- 
ern sua remoção, como funcionária pública estadual. 

4 a aQuele Município, remoção que não se concreti-

Foi a segurança denegada. ao fundamento de que 
Processo de transferência já  estava concluído, inclu- 

j ' ,.e c°m  as comunicações devidas a este Tribunal e ao 
, da Zona de origem, quando a impetrante, mais de 

ls meses depois, pretendeu desistir.» (Fl. 44).

t ^ ecorre a impetrante, insistindo em que. ligada a 
Cj0ns êrência do dom icilio eleitoral à do dom icilio fun- 
egt!) • não pode subsistir aquele em contradição com 

(Fls. 46/51).

A  Procuradoria-Geral E leitoral oficia pelo improvi- 
mento do recurso.

È o relatório.

O Senhor M in istro  D ecio  Miranda  (Relator): Corre
to o pronunciamento da Procuradoria-Geral Eleitoral, 
que adoto como fundamento para improver o recurso 
ordinário ora sob exame.

Salienta, em sua parte precípua:
«(...) 2. A  nosso ver, razão não assiste à re

corrente. Verifica-se, do exame dos autos, que a 
impetrante resolveu desistir de seu domicílio 
eleitoral, que era o da capital, para a cidade de 
Bauru, de vez que foi indicada, em convenção, 
como candidata à vereadora pelo Partido Demo
crático Social. Entretanto, tal desistência já não 
poderia ser deferida, pois já consumada a trans
ferência. Não tem ela, segundo entendemos, d i
reito líquido e certo a ser amparado por mandado 
de segurança, desde que não está sendo vítima 
de ilegalidade ou abuso de poder em relação à 
transferência de seu domicílio eleitoral. O ju lga
do recorrido, ao contrário do que alega, deu fiel 
aplicação aos dispositivos legais aplicáveis à es
pécie, ao considerar correta a decisão da autori
dade havida como coatora, deferindo um pedido 
que se amparava em direito» (Fl. 58).

Nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

E X TR A TO  D A A T A

Mand. de Seg. n? 562 — Classe 2? (Rec) — SP  — 
Rei.: Min. Decio Miranda.

Recorrente: Nair da Silva, candidata a Vereador 
pelo PDS.

Decisão: Negou-se provimento ao recurso. Decisão 
unânime.

Presidência do Ministro Moreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires  Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 13-10-82).

AC Ô R D ÀO  N? 7.067
(de 14 de outubro de 1982)

Recurso N? 5.468 — Classe IV  — M inas Gerais

In elegi bi lida de.

A extinção da punibilidade pela prescrição  
da pena em concreto im porta em levantam ento 
da suspensão de direitos políticos, acessória 
àquela.

Precedente do TS E

Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral. por unanimidade de votos, conhecer do recurso e 
lhe dar provimento, para restabelecer a sentença do 
Juiz da Zona Eleitoral, que registrou o candidato, nos 
termos do voto do Relator, que fica fazendo parte inte
grante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 14 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — M inistro  Carlos M adeira, Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 14-10-82).
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RELATORIO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Mar- 
celino Felício Mota, denunciado em janeiro de 1979 por 
tentativa de homicídio, teve o fato desclassificado para 
o tipo do art. 132 do Código Penal, sendo condenado a 
três meses de detenção, e decretada a extinção da puni- 
bilidade, por sentença de novembro de 1981, transitada 
em julgado.

Candidato à Câmara Municipal de Montes Claros, 
seu pedido de registro foi impugnado pelo Dr. Promo
tor Público, ao argumento de que, não sendo penalmen
te reabilitado, é inelegível, uma vez que sofre a pena de 
suspensão de direitos políticos, a teor dos artigos 69, 
parágrafo único, inciso V, 70, parágrafo único do Códi
go Penal.

Contestada a impugnação, o Juiz Eleitoral de Mon
tes Claros a julgou improcedente, por entender que, na 
ausência de lei complementar que regule a reaquisição 
de direitos políticos, deve ser acolhida a hipótese mais 
favorável ao candidato.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais re
formou a decisão de primeiro grau e o candidato recor
reu, dando como vulnerado o § 3? do art. 149 da Consti
tuição e apontando decisões divergentes dos Tribunais 
Regionais de São Paulo e R io Grande do Sul.

A  Procuradoria Geral Eleitoral opina pelo conheci
mento e provimento do recurso.

Ê o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Lê-se 
no parecer da Procuradoria Geral Eleitoral:

«Parece-nos, data venia , que merece ser co
nhecido o presente recurso especial. O recorrente 
indica decisões divergentes e, assim, o conheci
mento pela letra b, item I, do artigo 276, do Códi
go Eleitoral é induvidoso. A  jurisprudência do 
Colendo Tribunal Superior Eleitoral sobre a ma
téria, por outro lado, é pacífica no sentido de 
que, em face da inexistência de lei complementar 
regulando a suspensão de direitos políticos o 
condenado, na situação do recorrente, não é ine
legível, jurisprudência, aliás, que decorre de en
tendimento firmado pelo Excelso Pretório.»

Em recurso procedente da Bahia, recentemente ju l
gado, este Tribunal reformou decisão da Corte Regio
nal, para deferir o registro de candidato que obteve, 
dias antes, a declaração de extinção da punibilidade 
pela prescrição da pena, em concreto, em decisão do E. 
Tribunal Federal de Recursos.

O Tribunal deu à extinção sentido amplo, em or
dem a afastar também a suspensão dos direitos políti
cos, que resultaria da sentença.

No caso presente, o candidato teve declarada a ex
tinção da punibilidade pela prescrição da pena em con
creto, pelo próprio Juiz de primeiro grau, sendo lícito 
que se reconheçam efeitos iguais aos atribuídos à deci
são da instância ad quem, no caso anterior.

Conheço do recurso e lhe dou provimento, para res
tabelecer a sentença do Juiz da Zona Eleitoral, que re
gistrou o candidato.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.468 — Cls. 4? — MG — Rei.: Min. Carlos 
Madeira.

Recorrente: Marcelino Felicio Mota, candidato a 
Vereador pelo PDS.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro
vimento. Decisão unânime.

Usou da palavra, pelo recorrente, Dr. Celio Silva.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares M unoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M. de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 14-10-82).

AC Ó R D Ã O  N? 7.068
(de 14 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.463 — Classe 4? — Pará

Recurso especial: fundamento no art. 276, l, 
b. Inexistência de dissídio.

Não conhecimento.

Não merece conhecido o recurso especial 
que, manifestado sob a égide do art. 276. I. b. do 
CE, alinha arestos versando hipóteses diversas 
da questionada nos autos.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 14 de outubro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — Gueiros Le ite , Relator — Inocêncio M ár
tires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 14-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, Teófilo  Ferreira da Silva, candidato à Câ
mara Municipal de São João do Araguaia, impugnou os 
registros de Gilson Alexandrino da Costa e Maria A l
ves dos Santos, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito 
pela legenda do PM D B no mesmo município.

A  sentença de fls. 16/19v. julgou procedente a im
pugnação, com fulcro na nulidade do pedido de filiação 
daqueles candidatos, os quais, inconformados, recorre
ram para o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, ar- 
güindo preliminares de ilegitim idade de parte e de pre- 
clusão da impugnação.

O Egrégio Tribunal a quo não examinou o mérito- 
Arredou a primeira preliminar, de falta de legitimação, 
mas admitiu a preclusão da impugnação, porque os re
corridos não cuidaram do prazo mínimo para o candi
dato concorrer, mas tão só o processamento da filiação 
à agremiação partidária (fl. 44).

O impugnante Teófilo  recorreu para o TSE , a le ga n 
do que o resultado do julgamento recorrido estava em 
desconformidade com o acórdão no Processo n“ 4.755,' 
publicado no BE n? 308, de março de 1977, entendendo- 
se, portanto, que o recurso seria especial e fundado no 
art. 276. I, b, do Código Eleitoral.

Sem contra-razões, os autos subiram ao Tribunal, 
onde a douta Procuradoria Geral Eleitoral deu parecer 
pelo não conhecimento ou não provimento do recurso, 
por inexistência de dissídio entre os arestos trazidos a 
colação pelos recorrentes (fl. 57).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, o Tribunal Regional do Pará não examinou 
o mérito da impugnação, que versava a inexistência do 
requisito da filiação partidária dos candidatos G ilaon  
Alexandrino e Maria A lves. Ficou apenas na prelimi
nar de preclusão, verbis (fl. 40):
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«Constitui-se matéria preclusa aquela que 
pertine aos aspectos formais da filiação partidá
ria, eis que restrita ao âmbito das organizações 
dos Partidos Políticos. Prelim inar acolhida. Re
curso conhecido e provido.»

O acórdão explica esse ponto através do voto con
dutor. O impugnante Teófilo  Ferreira não teria impug
nado o prazo mínimo previsto em lei para que os candi
datos pudessem concorrer aos cargos eletivos; mas, 
tão-somente, o processo da filiação à agremiação parti
dária (fl. 44).

Não entendi, confesso, as razões da respeitável de
cisão. Mas o fato é que sobre a mesma, certa ou errada, 
não se questionou no recurso especial, pela indicação 
de qualquer acórdão dissidente, pois o recorrente so
mente examinou o mérito da impugnação.

Isso nos leva a desconsiderar o recurso, tal como 
manifestado às fls. 48/49, pois não será possível dele 
conhecer. E se assim fosse possível fazer, pois a título 
de preliminar o TR E  examinou mesmo foi matéria de 
mérito, seria para desprovê-lo.

De fato, os candidatos que sofreram a impugnação 
Provaram, de maneira incontroversa, que já possuiam o 
requisito de filiação partidária desde 1981, muitos me
ses, pois, do prazo de seis meses anteriores ao pleito 
(Parecer, fl. 57).

Não conheço do recurso.

É como voto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.463 — Classe 4f — P A  — Rei.: Min. Guei
ros Leite.

Recorrente: Teófilo  Ferreira da Silva, candidato a 
Vereador pelo PDS.

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

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes 
°s Ministros Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 14-10-82).

AC Ó R D Ã O  N? 7.069
(de 14 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.466 — Classe IV  — Minas Gerais

Registro de candidatos. Preclusão.

Se o recorrente não impugnou o pedido de re
gistro, com fundamento na anterior causa de nu- 
lidade da convenção, não pode u tilizar esse mes
mo m otivo  para recorrer ao T R E  contra o  deferi
mento do registro.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito- 
ral. por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 14 de outubro de 1982 — M oreira A lves , 
residente — José Guilherm e V illela. Relator — 

n°cêncio M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 14-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e V ille la : Sr. Pre
sidente. O TRE-M G  negou provimento a recurso, para 
confirmar sentença deferitória do registro dos candida
tos do PDS-I ao pleito municipal em Águas Vermelhas 
(fls. 155/157), porque o então recorrente não oferecera 
oportuna impugnação ao pedido de registro, somente 
deduzindo a matéria relacionada com a nulidade da 
convenção partidária por ocasião do próprio recurso ao 
TRE  (cf. acórdão de fls. 352/356, que se fundou no pa
recer da PRE (fls. 347/349).

2. Tempestivamente, interpôs o candidato do 
PDS, II, vencido, recurso inominado, em que insiste na 
violação do art. 5V da Lei nV 7.015/82, que dispõe sobre 
prazo para apresentação de chapas à convenção para 
escolha de candidatos e forma da respectiva votação, 
sustentando ainda ofensa ao art. 59 da Resolução n?
11.278/82, segundo o qual «registro de candidato ine
legível será indeferido, ainda que não tenha havido im
pugnação» (v. recurso a fls. 357/360).

3. Contrariando o recurso, o recorrido invocou ju
risprudência do TSE (fls. 364/368) e com ele se solidari
zou a douta Procuradoria-Geral, através do Dr. Valim 
Teixeira, que opinou pelo não conhecimento, nestes ter
mos:

«Entendemos, data venia, que não merece 
ser conhecido o presente recurso especial, uma 
vez que se lim ita a repetir a argumentação refe
rente a nulidades que entende teriam havido na 
convenção, quando o Egrégio Tribunal a quo ne
gou provimento ao recurso interposto da decisão 
do MM. Juiz Eleitoral porque o recorrente não 
havia impugnado, no momento oportuno, o pedi
do de registro» (fl. 373).

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. Tenho como certo que a falta de 
impugnação ao pedido de registro dos candidatos na 
oportunidade prevista no art. 39 da Resolução n?
11.278/82 impede que o interessado venha a suscitá-la 
diretamente no recurso interposto ao TR E  da sentença 
deferitória do registro em questão.

2. É esse o entendimento condizente com a celerida
de característica dos atos processuais eleitorais, ampla
mente dominados pelo princípio da preclusão (v. C. 
Eleit., arts. 171, 223 e 259, entre outros). Daí, ser tran
qüila em nossa jurisprudência que, salvo quando se ba
sear em matéria constitucional ou motivo supervenien
te, a argüição do interessado torna-se preclusa, por não 
ter sido apresentada na fase processual própria e ante
rior. No AC  n? 6.179, de 1-11-76, B. E. n" 308/214, rela
tor o eminente M inistro Néri da Silveira, ficou assenta
do que, em virtude da preclusão, não se podia acolher 
recurso contra o registro, em que se alegava falta de f i
liação partidária do candidato, porque não houvera an
terior impugnação ao pedido de registro (consagrando o 
mesmo princípio, podem ser lembrados estes arestos: 
AC  n? 5.581, de 9-10-74, BE n? 279/258; Ac. n? 5.214, de 
30-10-72, BE nV 256/342; Ac. n‘.' 5.080, de 19-10-72, BE n? 
252/227; Ac. n? 5.320, de 13-11-72, BE nV 256/428).

3. No caso presente, é indiscutível que não houve 
impugnação ao pedido de registro e que a possibilidade 
de apreciação de ofício da inelegibilidade não aproveita 
ao recorrente, porque a matéria relativa à convenção 
não diz com inelegibilidade, mas, quando muito, com 
pressupostos de elegibilidade, que, notoriamente, são 
coisas diversas. A liás, há casos em que o TSE  já aplicou 
o óbice da preclusão até mesmo quando se discutia so
bre inelegibilidade (Ac. n? 5.080, indicado acima), que 
nossa Resolução, em verdade, permite apreciar de 
oficio.

4. Ainda em relação ao próximo pleito, esta Corte 
reafirmou no Ac. n'.‘ 6.847, de 21-9-82, da lavra do em i
nente M inistro Soares Munoz:
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«Recurso contra a decisão que deferiu o re
gistro de candidatos. Não conhecimento por falta 
de impugnação prévia. Ocorrência de prejulgado 
(artigo 263 do C E )».

5. Embora esse ponto não interfira no julgamento 
desta causa, assinalo que a pretendida invalidade da 
convenção municipal prejudicaria os candidatos da su
blegenda I, que resultou do voto dos convencionais, co
mo seria normal, e beneficiaria os das sublegenda II, 
instituída pela Comissão Executiva Regional, de acor
do com faculdade excepcional que só lhe foi outorgada 
na recente Lei nV 6.978/82.

6. Por todos esses motivos, entendo que o acórdão 
recorrido decidiu com correção a.lide, pelo que não co
nheço deste recurso especial.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.466 — Cl. 4V-MG — Rei.: Min. José Gui
lherme Villela.

Recorrente: Rosivaldo Brito de Souza, candidato a 
Prefeito pela Sublegenda 2 do PDS.

Recorrido: Laurentino José de Almeida, candidato 
a Prefeito pela sublegenda 1 do PDS.

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

Presidência do M inistro Moreira A lves. Presentes 
os M inistros Soares Munoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 14-10-82).

A C Ô R D À O  N? 7.070
(de 14 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.481 — Classe 4‘  — Pará

E le ito r  indicado candidato na Convenção do 
PD S, no qual se filiou  três dias depois, peticio- 
nando, na mesma data. ao P T B  solicitando seu 
desligamento. Registro indeferido. Decisão que 
não violou  a expressa disposição do art. 3“ da 
L e i n." 6.989/82. Recurso especial de que se não 
conhece.

Vistos etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 14 de outubro de 1982 — M oreira  A lves. 
Presidente — Soares M unoz, Relator — Inocêncio M á r
tires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 14-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Soares M unoz  (Relator): Senhor 
Presidente, adoto, como relatório, o parecer da 
Procuradoria-Geral Eleitoral. (Lê fl. 48 — Anexo).

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Soares M ufioz  (Relator): Senhor 
Presidente, o candidato, cujo registro foi indeferido, 
não possuía filiação partidária pelo PDS, quando a

Convenção dessa Agrem iação o indicou candidato, v in 
do a requerê-la três dias depois, solicitando, na mesma 
data, seu desligamento do PTB.

A  decisão denegatória do registro não vulnerou a 
expressa disposição do art. 3? da Lei nV 6.989/82, que 
dispensa os prazos de filiação para os egressos do 
PM DB, mas não esta condição à data, pelo menos, da 
Convenção.

Ante o exposto e pelos fundamentos do parecer, 
não conheço do recurso especial.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.481 — Classe 4V-PA — Rei.: Min. Soares 
Munoz.

Recorrente: PDS, por seu Delegado.

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

Usou da palavra, pelo Recorrente, o Dr. Célio 
Silva.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os M inistros: Soares Munoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e Villela e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 14-10-82).

A N E X O  AO A C 0 R D Ã O  N? 7.070

1. Trata-se de recurso especial interposto pelo 
Partido Democrático Social, por seu Delegado, contra 
decisão do Egrégio Tribunal Regional E leitoral do Pará 
que manteve sentença de IV grau, indeferitória do regis
tro de João Marques Menezes, candidato a Vereador 
pelo Partido Democrático Social à Câmara Municipal 
de Santarém. Sustenta o recorrente que o julgado recor
rido, entendendo que o mesmo não era portador do re
quisito da filiação partidária, violou disposição expres
sa da Lei nV 6.989/82.

2. A  nosso ver, o presente recurso não deverá ser 
conhecido. O candidato teve o seu registro negado por
que não tinha filiação ao PDS, pelo qual pretendeu ser 
candidato a Vereador, só vindo a obter a filiação parti
dária ao assinar a ficha, depois de realizada a conven
ção em que foi escolhido. Parece-nos, óbvio, pois, que 
não pode pretender que a decisão recorrida tenha sido 
proferida contra o que dispõe o artigo 3?, da Lei nV 
6.989/82, que permitiu que filiados ao PM DB, ou ao 
PP. se filiassem a outros Partidos.

3. Somos, pois, pelo não conhecimento ou não 
provimento do presente recurso.

Brasília, 11 de outubro de 1982 — A. G. Valicn 
Teixeira , Subprocurador Geral da República "  
Inocêncio M ártires Coelho. Procurador Geral Eleitoral-

A C O R D Á O  N? 7.071
(de 14 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.492 — Classe IV  
Mato Grosso do Sul

Filiação Partidária.
Somente é válida a ficha de filiação se entre

gue à Justiça E le itora l, no prazo de três dias a 
contar do deferim ento pelo Partido.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral. por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.
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Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 14 de outubro de 1982 — M oreira A lves, 
Presidente — Carlos Madeira, Relator — Inocêncio  
Mártires Coelho, Procurador—Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 14-10-82)

RELATORIO

O SenhorM in istro  Carlos Madeira (Relator): Leio a 
parte expositiva do parecer da Procuradoria-Geral E lei
toral:

«O  Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro requereu o registro de Wilson Melquíades 
de Carvalho como candidato a vereador, no mu
nicípio de Corumbá-MS. O Juiz Eleitoral fez 
instruir o pedido de registro com certidão forne
cida pelo Cartório Eleitoral (fl. 3). na qual consta 
que o candidato não é filiado ao PM DB. Diante 
disso, indeferiu, de oficio, o registro.

Recorrendo para o Tribunal Regional E leito
ral, o candidato faz uma série de alegações e jun
ta cópia de ficha que teria assinado em 14 de 
maio de 1982, mas que nunca foi entregue à Jus
tiça Eleitoral, como se verifica do seu verso e da 
falta de «v is to » do Juiz E leitoral».

Conclui o parecer pelo não conhecimento do recur
so.

E o relatório.
VOTO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): As 
tazões do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral resu
mem com propriedade a orientação desta Corte sobre a 
matéria, da seguinte forma:

«O  Tribunal Regional E leitoral confirmou a 
sentença, por maioria de votos, colocando-se em 
harmonia com jurisprudência pacifica e uniforme 
do Tribunal Superior Eleitoral, que vem desde as 
eleições municipais de 1972, sem sequer uma de
cisão discordante: filiação partidária é comprova
da com a ficha de filiação. Ficha de filiação so
mente faz prova da data que constar, se houver 
sido encaminhada à Justiça Eleitoral dentro do 
prazo de três dias. a contar do deferimento pelo 
Partido, de acordo com a Lei Orgânica dos Parti
dos Políticos. Se entregue após esse prazo, 
considera-se como data válida, para efeito de 
comprovação da filiação, a que anteceder de três 
dias, a da entrega.»

Adotando tais razões, não conheço do recurso, 

rDecisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. n? 5.492 — Classe 4? — MS — Rei.: Min. Car- 
*°s Madeira.

Recorrentes: W ilson Melquiades de Carvalho, can
didato a Vereador pelo PM D B, e o referido Partido.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes
Ministros Soares Munoz, Decio Miranda. Carlos 

ladeira. Gueiros Leite. J. M. de Souza Andrade. José 
adherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
rocurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 14-10-82).

A C O R D À O  Nr 7.072
(de 14 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.438 — Classe 4 '  —  R io Grande do Sul

Pre lim inar de inlem pestividade rejeitada de 
conform idade com a jurisprudência do Tribunal

Superior E leitora l, segundo a qual o prazo para 
recurso, havendo sido opostos embargos declara- 
tórios, deve ser contado por in teiro  (3 dias), a 
partir da data do ju lgam ento dos embargos de 
declaração.

Recurso inominado apreciado com o recurso 
especial p o r ser o cabível de decisão de T R E  que 
mantém sentença de prim eiro  grau denegatória 
de registro de candidatos às próxim as eleições, 
mas não conhecido porque não se arrima nos 
pressupostos estabelecidos no item I, alíneas a e 
b, do art. 276 do Código E le itora l.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 14 de outubro de 1982. — M oreira  A lves , 
Presidente — Soares M unoz, Relator — Inocêncio M á r
tires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 14-10-82)

RELATORIO

O Senhor M in istro  Soares M unoz  (Relator): Senhor 
Presidente, o Presidente do Diretório Municipal do 
PM DB de São Pedro do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul, impugnou o registro das candidaturas de Nativo 
Saraiva. João Afonso Savian, Ariova ldo Machado e 
Tancredo da Fonseca, respectivamente, a Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores daquela comuna, pelo PDT.

Fundou-se a impugnação na assertiva de que o 
PD T não possui, no Município de São Pedro do Sul, o 
número de filiados exigido pelo art. 35 da Lei n'.’ 5.682, 
de 1971, ou seja, 75 filiados. Ademais, não possuindo o 
PD T diretório no Município, o registro das candidatu
ras deveria ter sido requerido pela Comissão Provisó
ria e não, como aconteceu, pela Comissão Executiva 
Regional.

A sentença de primeiro grau entendeu que a prova 
do número de filiados no Município de São Pedro do 
Sul não é clara (fl. 79), e que, não tendo o Partido dire
tório organizado no Município, a Comissão Executiva 
poderia indicar os candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores; porém o requerimento do registro deveria 
ter sido feito pelo Presidente da Comissão Provisória, 
que não foi sequer constituída, e não pela Comissão 
Executiva Regional. Por esse fundamento, a Juíza E lei
toral acolheu a impugnação.

O Tribunal Regional Eleitoral, conhecendo do re- O  }— 
curso manifestado pelo D iretório Regional do PD T, p. 
negou-lhe provimento, repelindo, no entanto, o funda- |jj 
mento central da sentença. Nesse particular, o acórdão 
do Tribunal Regional acentua que «o  bom senso repe- 23 —  ̂
le a idéia de que a Comissão Provisória, como órgão ç/) QQ
delegado do Diretório Regional, que não tem competên- __
cia para indicar candidatos em substituição à conven- ~J QJ 
ção, detenha competência exclusiva para p rom over-lh es^  
o registro; e que a Executiva Regional, detentora da-T 
quela prerrogativa de indicação dos candidatos, nãoj 
lhes possa requerer o registro».

O acórdão acolheu, contudo, o outro fundamentcQ^ 
da impugnação, considerando ser fato incontrovers<£-» 
que o PD T  jamais atingiu o número de 80 filiados no 
Município de São Pedro do Sul, necessário à constitui
ção de Diretório em comuna com 12.000 e menos de 
13.000 eleitores, conforme as regras do art. 35 e seus 
itens da Lei n'.1 5.682, de 1971.

A  esse acórdão, o impugnado opôs, no prazo de 
três dias, embargos declaratórios; rejeitados eles, inter
pôs recurso inominado, dizendo que seria curial fosse 
dada interpretação racional ao art. 35, item I é II, da 
Lei n? 5.682. de 1971, de forma que se abstraíssem os

£

§
ÜJ
_ j  *5
üj c
ü : u.
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primeiros mil eleitores, previstos no item I, do cálculo 
estabelecido no inciso II. Com essa operação, o número 
de 75 filiados, que o partido possui, seria o suficiente.

Alega, ademais, o recurso que «esse detalhe, a falta 
de 5 filiados», não pode ser exigida ao PD T. a não ser 
tomando-se como parâmetro o eleitorado existente ante
riormente à publicação do TR E , insta dizer, 11.789 elei
tores, mesmo porque, desde trinta dias antes de 7 de 
agosto, a lei o impedia de promover novas filiações.

A  seguir as razões do recurso, passam a desenvol
ver a tese «da irrelevância dos fatos mínimos», plei
teando, com base nela, seja dada interpretação extensi
va ao texto da Lei n? 5.682, arts. 30 e 35, já que as re
gras neles contidas, inclusive a data da informação do 
número de eleitores do município, bem como o número 
de filiados, não são muito claros.

E as razões concluem que o impedimento de parti
cipar de eleição pela pretensa falta, apenas de 5 filia 
dos, cuja ocorrência foi verificada quando se decidia a 
lide, fato novo apurado pelo TR E , não corresponde às 
expectativas e às esperanças cívicas de todo um segui
mento da coletividade Sulriograndense, que com ingen
te sacrifício construiu um aparelhamento partidário.

Arrazoando, como recorrido, o Diretório Regional 
do PM DB, suscita a preliminar da intempestividade do 
recurso, em face do caráter protelatório dos embargos 
declaratórios. E a impropriedade do recurso, eis que se 
intitula ordinário, sendo que cabível seria o recurso es
pecial. Mas neste não se pode transformar aquele, por 
não conter os requisitos previstos no item I do art. 276 
do Código Eleitoral, omisso que é quanto à lei ofendida 
e à existência de divergência jurisprudencial.

No mérito, o recorrido procura demonstrar o acerto 
do acórdão impugnado.

O parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral opina 
contrariamente à preliminar de intempestividade do re
curso, lembrando que o Tribunal Superior Eleitoral já 
firmou jurisprudência no sentido de que o prazo para 
recurso, havendo sido opostos embargos declaratórios. 
deve ser contado por inteiro (3 dias), a partir da data 
do julgamento dos embargos (Rec. n‘.' 5.349, Rei.: M inis
tro Gueiros Leite).

No mérito, o parecer opina em que o recurso deve
ria ser havido como especial e provido, de vez que exis
te muita controvérsia sobre o número de filiados no 
Município, e a discussão a respeito da necessidade de 
mais um ou mais dois filiados não deveria ter o condão 
de afastar um Partido Político da disputa das eleições.

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Soares MuAoz (Relator): Senhor
Presidente, rejeito a preliminar de intempestividade do 
recurso nos termos do precedente desta Corte mencio
nado no parecer.

O recurso foi interposto como ordinário, e. como 
tal, arrazoado. Entretanto, a irresignação cabível é o 
recurso especial gizado no item I, alíneas a e b. do art. 
276 do Código Eleitoral. De tais requisitos não se ocu
pou a petição recursal.

Efetivamente, não indicou decisão de outro Tribu
nal Eleitoral divergente do acórdão recorrido (art. 276, 
I, b do CE). E não alegou que o aresto hostilizado te
nha sido proferido contra expressa disposição de lei. 
Aliás, a motivação da inconformidade afasta essa hipó
tese pleiteando seja dada interpretação extensiva ao 
texto dos arts. 30 a 35 da Lei n'.' 5.682, de 1971. função 
que exorbita dos lindes do recurso especial pela alínea 
a, sendo possível pela alínea b, quando fundado em 
dissídio jurisprudencial.

A  Corte ainda está lembrada, por certo, da relevan
te discussão que a aplicação dos artigos 30 a 35 da Lei 
n? 5.682, de 1971, ensejou no processo de registro do 
PTB, inclusive em embargos declaratórios que foram

acolhidos em acórdão datilografado em 91 páginas (Re
solução 11.120). Esse precedente não foi invocado no 
presente caso.

Ante o exposto, rejeitada a preliminar de intempes
tividade. não conheço do recurso especial.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  DA A T A

Rec. n'.' 5.438 -  Classe 4f — RS — Rei.: Min. Soa
res Munoz.

Recorrente: Diretório Regional do PDT.
Recorrido: Diretório Regional do PM D B, por seu 

Delegado.

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

Presidência do Ministro Moreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz. D ecio  Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

A C Ó R D Ã O  N? 7.073
(de 14 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.480 — Classe IV  — Bahia

Inelegibilidade.

Não são inelegíveis os representantes do 
F U N K U R A L  nos M unicíp ios.

Legitim idade.

D iretório  M un icipa l não tem legitim idade pa
ra recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade, de votos, não conhecer do recur
so do Delegado do Diretório Municipal e conhecer e dar 
provimento aos recursos de Dalva Santana dos Santos 
e do Diretório Regional do PDS. para restabelecer o re
gistro de sua candidatura a Prefeita Municipal de Ana- 
gé. nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 14 de outubro de 1982. — M oreira  Alves, 

Presidente — Carlos M adeira, Relator — Inocêncio 
M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 14-10-82)

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira  (Relator): M a
noel Messias Rocha, candidato à Câmara Municipal de 
Anagé. pelo PM DB. impugnou as candidaturas de José 
Damasceno Sousa, também candidato a vereador pelo 
PDS. por falta de filiação partidária, de Dalva Santana 
dos Santos, candidata a Prefeita do Município da sub
legenda II do PDS, por ser representante local do 
F U N R U R A L , e de E liezer Teixeira Cunha, candidato a 
vereador, por ser Juiz de Paz no Distrito de Coqui- 
nhos. no mesmo Município.

O Juiz Eleitoral julgou a impugnação procedente 
quanto a E liezer Teixeira Cunha, Juiz de Paz, e impro
cedente quanto aos demais-

O impugnante recorreu da decisão quanto a Dalva 
Santana dos Santos, e o Delegado do Diretório Munici
pal do PDS recorreu da parte da decisão relativa a 
Eliezer Teixeira Cunha.

O Tribunal Regional Eleitoral negou provimento ao 
recurso do Delegado do PDS e deu provimento ao re
curso de Manoel Messias Rocha para indeferir o regis
tro da candidatura de Dalva Santana dos Santos.
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Recorreram o Diretório Regional do Partido e Dal- 
va Santana dos Santos, bem como o Delegado do Dire
tório Municipal do Partido em Anagé.

A  Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provi
mento dos recursos do Diretório Regional e de Dalva 
Santana dos Santos e pelo não conhecimento do recur
so interposto pelo Diretório Municipal.

É o relatório:

VOTO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): No 
que toca ao recurso do Delegado do Diretório Munici
pal do Partido em Anagé, não tem ele legitimidade para 
manifestá-lo a esta Superior Instância.

Quanto aos recursos do Diretório Regional e da 
Candidata, este Tribunal entendeu, na Resolução nV
11.219, e depois na Resolução nV 11.243, de 4-5-82, que 
os representantes do F U N R U R A L  nos Municipios não 
estão abrangidos pela Lei de Inelegibilidades.

Esse entendimento já formou prejulgado para as 
eleições deste ano, pelo Acórdão nV 6.991, de 8 do cor
rente mês, prolatado no Recurso nV 5.390, Relator o M i
nistro Soares Munoz.

Merece reforma, portanto, o acórdão recorrido, no 
Particular.

Não conheço do recurso do Delegado do Diretório 
Municipal e conheço e dou provimento aos recursos de 
Dalva Santana dos Santos e do Diretório Regional do 
PDS, para restabelecer o registro de sua candidatura a 
Prefeita Municipal de Anagé.

[Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. nV 5.480 — Cls. 4? — BA — Rei.: Min. Carlos 
Madeira.

Recorrentes: 1?) D iretório Regional do PDS. por 
seu Delegado.

2?) Dalva Santana dos Santos, candidata a P refe i
ta pela sublegenda 2 do PDS.

3?) Jesus Gomes Cordeiro, Delegado do PDS em
Anagé.

Decisão: Não se conheceu do recurso de Jesus Go- 
mes Cordeiro, e se conheceu dos demais recursos, 
dando-se-lhes provimento.

Presidência do Ministro M oreira A lves. Presentes 
os Ministros Soares Muãoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme V illela, e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 14-10-82)

A C O R D À O  NV 7.074
(de 14 de outubro de 1982)

Recurso nV 5.472 — Classe IV  
Minas Gerais

Substituição de candidatos por sublegenda. 
Prazo de recurso. Preclusão. Recurso especial in- 
cabível.

Não se conhece de recurso especial quando 
não demonstrada violação à le i ou dissídio de ju l 
gados, uma vez que cabe ao Delegado da suble
genda, e não ao Partido, a substituição de candi
dato daquela.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 14 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — José Guilherm e V illela, Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 14-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. O Dr. Promotor de Justiça de Con
selheiro Lafaiete, que não havia impugnado pedido de 
substituição de candidatos a Vereador pelo PDS, recor
reu à fl. 215 da sentença que deferiu a substituição re
querida pela Sublegenda II (fl. 19), alegando que os 
candidatos substitutos já teriam sido declarados ine
legíveis pelo mesmo Juiz Eleitoral, quando S. Exa. de
cidiu sobre impugnações ao pedido originário de regis
tro (fls. 7/8, 10/11, 13/14 e 16/17).

2. Respondeu o Partido, nas contra-razões, com 
alegações de intempestividade do recurso, de preclusão 
e de que o primeiro pedido de registro daqueles candi
datos teria sido simplesmente indeferido por falta de 
formalidades legais, e não por inelegibilidade dos can
didatos, não subsistindo no segundo pedido as irregula
ridades anteriormente apontadas (fl. 21-A/23).

3. A  PRE  opinou pelo provimento do recurso (fls. 
25/29), mas não foi atendida pelo TRE-M G , que não co
nheceu do apelo; segundo os termos do julgado recorri
do, a Corte deliberou:

«N ão conhecer do recurso, dada a sua intem
pestividade, mas conhecendo da matéria nele 
versada, por envolver questão de ordem pública, 
no mérito declarar a elegibilidade dos candida
tos e determinar a manutenção do registro e de 
suas candidaturas» (fl. 30).

4. Inconformado, o M inistério Público interpôs, 
em tempo, recurso inominado (fls. 35/37), no qual sus
tenta apenas a violação do art. 101, § 5V, do C. Eleit., e 
do art. 54, § IV, da Resolução nV 11.278/82, relativos à 
competência da Comissão Executiva Municipal para o 
pedido de substituição de candidatos. Não observou 
tais normas o acórdão recorrido, que tolerou fosse a 
substituição postulada pela própria sublegenda interes
sada. Aludiu ainda o recorrente ao art. 57 da mesma 
Resolução e ao art. 6V da Lei nV 6.978/82, que teriam si
do ofendidos, porque se admitiu a renúncia de Walde- 
mar Marques do Nascimento ao cargo de Vice-Prefeito 
e seu posterior registro como candidato a Vereador, 
sem prova do assentimento do Partido.

5. Pela douta Procuradoria-Geral, o Dr. Valim 
Teixeira, depois de transcrever um trecho da petição de 
recurso, manifesta-se pelo conhecimento e provimento 
do recurso especial (fl. 43).

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. O teor do acórdão recorrido merece 
dois reparos indispensáveis. Em primeiro lugar, o re
curso que lhe foi presente — no qual o recorrente invo
cou expressamente as normas dos arts. 45 e 46 da Reso
lução nV 11.278/82, concernentes a prazos — não fora 
intempestivo, pois, conclusos os autos ao Juiz em 9-9- 
82, o prazo do recurso só passou a fluir de 12, embora a 
sentença recorrida tenha sido proferida em 9 (cf. fl. 19). 
Apresentado o recurso pelo Promotor em 13 (fl. 2v.), foi 
ele interposto dentro do tríduo. Sobre o tema há tran
qüila jurisprudência, ocorrendo-me citar a título mera
mente exem plificativo o Ac. n'.“ 6.969, de 6-10-82, da la
vra do eminente M inistro Carlos Madeira, com esta 
ementa:
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« Registro de candidatos. Prazo recursal.
— O prazo de recurso da sentença sobre pe

dido de registro de candidatos só começa a fluir 
no fim do prazo de três dias para a apresentação 
da sentença em Cartório pelo Juiz Eleitoral. Inte
ligência do art. 10 da Lei Complementar nV 5, de 
1970, consagrada pelo Tribunal Superior E leito
ral.

— Recurso conhecido e provido.»

2. Em segundo lugar, não se me afigura exato 
que, por se tratar de matéria de ordem pública, pudes
sem as objeções do Ministério Público ser apreciadas 
de ofício pelo TR E  em grau de recurso, quando não 
houve oportuna impugnação, na l í  instância, ao pedido 
de substituição dos candidatos. É o que exprime, na li
nha de inúmeros outros, o Ac. n? 6.847, de 21-9-82, rela
tor o eminente Ministro Soares Mufioz;

«Recurso contra a decisão que deferiu o re
gistro de candidatos. Não conhecimento por falta 
de impugnação prévia. Ocorrência de prejulgado 
(artigo 263 do C E ).»

3. A  regra de que «o  registro de candidato ine
legível será indeferido, ainda que não tenha havido im
pugnação» (art. 59 da Resolução nV 11.278/82), não tem 
qualquer aplicação ao caso, porque ela se dirige ao juiz 
originário do pedido de registro, não ao Tribunal com
petente para o recurso; por outro lado, não cuida o caso 
de inelegibilidade nem o Tribunal a quo a declarou, 
tanto que manteve a concessão do registro.

4. Feitas essas observações, assevero que não 
posso conhecer do recurso, que deve ser o especial, 
porque não alegou o recorrente eventual violação de 
dispositivo legal pertinente à coisa julgada, cuja apre
ciação, aliás, demandaria exame de fatos básicos e con
trovertidos da causa, a saber, os motivos que determi
naram o indeferimento do pedido originário de registro 
e o deferimento do pedido subseqüente de substituição 
dos candidatos renunciantes. Quanto ao problema da 
renúncia anterior de um dos candidatos depois de re
gistrado, o próprio recorrente reconhece não só a neces
sidade de examinar a prova desse fato, como também a 
inexistência nos autos dessa prova necessária (fl. 36).

5. Finalmente, quanto ao problema da legitim ida
de da sublegenda para pedir a substituição dos candi
datos por motivo de renúncia de outros, não houve 
qualquer violação dos invocados dispositivos que a 
atribuem à Comissão Executiva Municipal (C. Eleit., 
art. 101, § 5V, e Resolução nV 11.278/82, art. 54, § IV). 
porque esse caso particular se resolve pela aplicação da 
exceção contemplada no § 2'.’ do mesmo art. 54, verbis:

«Tratando-se de candidato de sublegenda a
escolha do substituto se fará pelos que a insti
tuíram» (Res. n? 9.331, B.E. n? 267/1256).

6. Na Resolução de 16-10-72, a que se remete a 
norma transcrita, o eminente M inistro Thompson F lo
res esclareceu que devem ser assegurados às sublegen- 
das os mesmos direitos atribuídos aos Partidos Po líti
cos «no que se refere a processo eleitoral, inclusive, a 
toda evidência, a escolha e substituição de candidatos» 
(B.E. 267/1256).

7. A  míngua dos pressupostos do recurso espe
cial, dele não conheço.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. nV 5.472 — Classe 4í — MG — Rei.: Min. José 
Guilherme Villela.

Recorrente: Procurador Regional Eleitoral.

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

Presidência do M inistro M oreira A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, D ecio  Miranda. Carlos

Madeira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 14-10-82).

A C Ó R D ÃO  NV 7.075
(de 14 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.474 — Classe IV  — Pará

Filiação Partidária.

Feita com inobservância de formalidade, 
convalidou-se com o decurso do tempo, leg iti

mando os filiados à postulação de cargos 
eletivos.

Vistos, etc.

Acordam os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Rela
tor, que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 14 de outubro de 1982 — M oreira A lves, 
Presidente — Carlos M adeira, Relator — Inocêncio  
M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 14-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Can
didato à Câmara Municipal de São João do Araguaia 
pelo PDS impugnou o pedido de registro dos candida
tos à mesma Câmara pelo PM DB, sob a alegação de 
que a filiação dos mesmos ao Partido se deu sem obser
vância do prazo de 3 dias seguintes à assinatura das fi
chas para a impugnação, de que trata o § IV do art. 65 
da Lei nV 5.682.

A  Juíza Eleitoral da Zona julgou procedente a im
pugnação e indeferiu os registros dos candidatos, mas 
o Tribunal Regional E leitoral do Pará conheceu do re
curso interposto para ordenar o registro, por entender 
que a questão da filiação partidária estava preclusa.

O Procurador Regional Eleitoral recorreu, dando 
como violados o art. 5V da Lei Complementar nV 5 e o 
art. 39 da Resolução nV 11.278, bem como apontando d i
vergência com acórdãos do TSE  e do TR E  da Bahia.

A  Procuradoria-Geral E leitoral é de parecer que, se 
conhecido, o recurso deve ser improvido.

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Eis 
as razões do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral:

«A  nosso ver, razão não assiste ao recorren
te. Ainda que afastada a figura da preclusão, se
ria de se considerar que as filiações partidárias 
portadas pelos candidatos impugnados são ante
riores ao prazo estabelecido pela lei e. assim, 
qualquer irregularidade por acaso ocorrente na
quela fase, estaria sanada face o decurso do tem
po. Nesse sentido já decidiu o Colendo Tribunal 
Superior Eleitoral: Recurso nV 5.398 — Acórdãc 
nV 6.999, de 8-10-82 — Relator o Exmo. Sr. M i
nistro José Néri da S ilveira». (Fl. 122).

Com efeito, a inscrição dos eleitores no Partido 
ocorreu no mesmo dia em que preencheram as fichas de 
filiação. Tal fato, porém, ocorreu vários meses antes da 
convenção que os escolheu candidatos. A  filiação se 
convalidou pelo decurso do tempo.

Conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

( Decisão unânime).
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E X TR A TO  D A A T A

Rec. n'.’ 5.474 — Classe 4? — P A  — Rei.: Min. Car
los Madeira.
I

Recorrente: M inistério Público Eleitoral, por seu 
representante.
i

Decisão: Conheceu-se do recurso, mas se lhe negou 
provimento. Decisão unânime.
I

Presidência do M inistro M oreira A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 14-10-82).

AC Ó R D ÃO  N? 7.076
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.499 — Classe IV  — Minas Gerais

A  jurisprudência do Tribunal Superior E le i
toral é no sentido de que a substituição de candi
dato perm itida no § 5." do art. 101 do Código E le i
toral é a resultante de morte, renúncia e inelegi
bilidade: não a originária de indeferimento do re
gistro po r falta de documentação (art. 263 do 
CE). Recurso especial conhecido e provido.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e 
dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que 
fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira A lves. 
Presidente — Soares M unõz, Relator — Valim  
Teixeira. Procurador-Geral Eleitoral — Substituto.

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Soares Munoz (Relator): Senhor 
Presidente, adoto, como relatório, o parecer da 
Procuradoria-Geral Eleitoral, verbis (lê fl. 34 — Ane
xo).

Ê o relatório.

L VOTO

O Senhor M in is tro  Soares M unoz (Relator): Senhor
Presidente, o recurso alega que o Acórdão recorrido 
vulnerou o art. 101, § 5‘.\ do Código Eleitoral. E tem ra
zão. A  substituição de candidato que o dispositivo em 
referência permite é a resultante de morte, renúncia e 
inelegibilidade; não a oriunda de indeferimento do re
gistro por falta de documentação. Essa é a jurisprudên
cia tranqüila do Tribunal Superior Eleitoral (art. 263 do 
CE).

Ante o exposto e pelos fundamentos do parecer, co
nheço do recurso especial e dou-lhe provimento para 
indeferir a candidatura de Jesus Drumond a Deputado 
Estadual de Minas Gerais, pelo PDT.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nV 5.499 — Classe 4? — MG — Rei.: Min. Soa
res Mufloz.

Recorrente: Procurador-Regional Eleitoral.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro
vimento. Decisão unânime.

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes 
os Ministros Soares Murioz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira. Gueiros Leite, J. M. de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral Substituto.

(Sessão de 15-10-82);

(A N E X O  AO  AC O RD ÃO  N'.' 7.076)

1. Trata-se de recurso manifestado pela douta Pro- 
curadoria-Regional contra decisão do Egrégio T r i
bunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que deferiu o 
registro de Jesus Drumond como candidato à Assem 
bléia Legislativ.a pelo Partido Democrático Trabalhista, 
preenchendo vaga originada com o indeferimento do pe
dido de registro do mesmo candidato, por falta de do
cumentação (Acórdão nV 1.047/82, sessão de 6-9-82, fl. 
27).

2. A  hipótese, substituição de candidato que te
ve o seu registro indeferido por falta de documenta
ção, já foi examinada pelo Colendo Tribunal Superior 
(Recursos nVs 5.332, 5.410, 5.450, de São Paulo), manti
da a decisão recorrida, ao fundamento de que:

«Registro de Candidatos. Substituível o can
didato que venha a ser considerado inelegível, ou 
que venha a renunciar ou falecer após o termo f i 
nal do prazo de registro; não o que tem indeferi
do seu registro por falta de documentação» (Re
solução nV 11.270/82, art. 40). Acórdão n'.' 6.912, 
sessão de 30-9-82, Relator o M inistro Decio de 
Miranda.

3. Pelo exposto, tendo por contrariado o artigo 
101, § 5'.', do Código Eleitoral, somos pelo conhecimento 
e provimento do presente apelo, a fim de que seja inde
ferido o registro de Jesus Drumond.

Brasília, 13 de outubro de 1982 — Ã.G . Valim  
Teixeira, Subprocurador-Geral da República 
Inocêncio M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

AC Ó R D ÃO  N? 7.077
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.460 — Classe IV  — Goiás

Irreelegibilidade reconhecida.

Candidato que fora P refe ito  de M un ic íp io  do 
qual houve desmembramento, e pretende concor
rer ao cargo de Prefe ito  no novo M un ic íp io  
recém-criado.

Recurso a que se nega conhecim ento.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, negar conhecimento ao 
recurso, nos termos do voto relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — J. M. de Souza Andrade, Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral E leitoral 
Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, o Eg. Tribunal Regional E le i
toral do Estado de Goiás, reformando decisão de P ri
meiro Grau, considerou o Sr. Raimundo Cavalcante da 
Luz irreelegível para o cargo de Prefeito no Município 
de Agustinópolis (GO), desmembrado do Município de
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São Sebastião do Tocantins (GO), pelo fato de ter ele 
exercido, até 14-5-82, o cargo de Prefeito no segundo 
Município, do qual foi desmembrado o primeiro.

Contra essa decisão, recorre o Diretório Regional 
do Partido Democrático Social — PDS, sustentando 
que o v. acórdão regional violou os artigos 15, inciso I, 
151, § 1?, e 153, § 2?, da Constituição da República, 2?, 
da Lei Complementar n? 5/70, 5V, § 1", da Lei Comple
mentar n? 1/67, e, ainda, as Resoluções de n'.’s 7.925/66, 
8.433/68 e 6.306/81, das quais também teria divergido o 
acórdão recorrido, que igualmente se pôs em confronto 
com o acórdão n“ 4.430 (BE nV 208/140).

Em Parecer da lavra do ilustre Dr. A. G. Valim 
Teixeira, aprovado pelo eminente Prof. Dr. Inocêncio 
Mártires Coelho, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral 
opinou pelo não conhecimento do recurso especial (Fl. 
132).

É o relatório, Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, é o seguinte o pronunciamento 
da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, verbis: (lê fl. 
132 — Anexo).

Com efeito, o v. acórdão regional não foi proferido 
contra expressa disposição de qualquer das normas le
gais invocadas pelo recorrente, mas, ao contrário, da ra
zoável interpretação aos seus mandamentos.

Por outro lado, o acórdão apontado como divergen
te não cuidou de hipótese semelhante, e as Resoluções 
indicadas pelo recorrente não dão guarida à pretensão 
recursal.

Conforme salientado no douto Parecer, o que im
porta é a influência exercida pelo interessado no terri
tório que esteve sob a sua jurisdição e, assim, o des
membramento não pode possibilitar a sua candidatura 
no novo Município.

A  irreelegibilidade é atingida pelos preceitos legais 
invocados.

De quanto exposto, acolho o Parecer da Chefia do 
Ministério Público Eleitoral e voto pelo não conheci
mento do recurso especial.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.460 — Classe 4“ -GO — Rei.: Min. J. M. 
de Souza Andrade.

Recorrente: Diretório Regional do PDS, por seu 
Delegado.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Muhoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e V illela  e o Dr. Valim Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 15-10-82).

(A N E X O  AO  A C 0 R D Á O  N? 7.077)

1. A  nosso ver, o presente recurso não deverá ser 
conhecido. O candidato, como decidiu o Tribunal Re
gional Eleitoral, é inelegível para Prefeito do município 
de Augustinópolis, porque, no período que se seguiu à 
eleição de 1976, foi prefeito do município de São Sebas
tião do Tocantins, do qual se desmembrou, em maio de 
1982, o município de Augustinópolis.

2. O fato de haver se desincompatibilizado seis 
meses antes do pleito o tornaria elegível para vereador.

Para Prefeito, o mesmo cargo que exerceu no período 
que terminará em 31 de janeiro de 1983, é inelegível em 
toda a área do município que governou, e que com
preende o município principal e o que foi desmembra
do, que a ele pertencia.

3. Opinamos, pelo exposto, pelo não conhecimento 
do presente recurso especial.

Brasília, 9 de outubro de 1982 — A . G. Valim  
Teixeira, Subprocurador-Geral da República — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral E leito
ral.

A C Ô R D ÀO  N? 7.078
(de 15 de outubro de 1982)

Agravo n? 565 — Classe I I  — Ceará

Recurso de decisão concessiva de mandado 
de segurança.

Incab ivel o recurso ordinário de que trata o 
art. 276, I I , letra  b; cabe o recurso especial, uma 
vez satisfeitos seus pressupostos.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, conhecer do agravo in
terposto pelos candidatos, mas lhe negar provimento, 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Ministro Carlos Madeira, Relator — 
Valim Teixeira . Procurador-Geral Eleitoral Substituto.

(Publicado no D J  de 5-11-82)

RELATORIO

O Sr. M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Joaquim 
Magalhães Neto, postulante de uma sublegenda do Par
tido Social Democrático em Canindé, impetrou manda
do de segurança contra ato do Presidente da Comissão 
Executiva Municipal, que recusou reconhecimento à f i
liação do candidato a Vice-Prefeito, independentemente 
de ficha, por ser um dos fundadores do Partido.

O remédio foi requerido ao Tribunal Regional E lei
toral do Ceará, que remeteu os autos ao Juiz Eleitoral 
da Zona. O Juiz denegou a segurança, mas o Tribunal, 
em grau de recurso, reformou a sentença e a concedeu, 
para decretar a nulidade da convenção municipal, para 
que outra seja levada a efeito, com a inclusão do candi
dato recusado.

Dessa decisão apelaram, separadamente, para este 
Tribunal, o Presidente da Comissão Executiva Munici
pal e os candidatos a Prefeito e V ice-Prefeito já escolhi
dos, com apoio no art. 513 do C PC  combinado com o 
art. 49 da Resolução n? 11.278.

O Desembargador-Presidente do Tribunal não rece
beu as apelações, por descabidas de acórdão.

Dessa decisão agravaram-se os apelantes, sustentan
do que, não havendo recurso nominado, na hipótese, o 
termo apelação é simples questão de nomenclatura. No 
caso, há necessidade de uma interpretação desta Corte 
do disposto na Resolução 11.153, deste Tribunal, posto 
que o candidato recusado não fez prova de filiação ao 
Partido no Município.

Formado o instrumento, o Desembargador Presi
dente remeteu os autos.

A  Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não co
nhecimento do agravo, interposto por Presidente de Co
missão Executiva Municipal.

E o relatório.
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VOTO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): «Data 
venia», não é apenas o Presidente da Comissão Execu
tiva Municipal quem agrava. São também os candida
tos a Prefeito e Vice-Prefeito do Partido em Canindé, 
que recorreram separadamente da decisão prolatada no 
mandado de segurança.

Os candidatos são partes legitimas para recorrer a 
este Tribunal, pelo que conheço do agravo.

No mérito, os recorrentes, ao citarem expressamen
te o art. 513 do CPC , quiseram dar à sua inconformida
de a forma de apelação.

E evidente o erro.
Em se tratando de decisão concessiva de mandado 

de segurança, não cabe o recurso ordinário do art. 276,
II. letra b, mas o recurso especial, uma vez satisfeitos 
os seus pressupostos. E o que afirma Fávila Ribeiro, 
na sua obra sobre Direito Eleitoral, pág. 422.

No caso, o apelo dos candidatos, nos seus funda
mentos jurídicos, não aponta violação a texto de lei, 
nem divergência jurisprudencial. O recurso foi concebi
do, realmente, na via ampla da apelação.

Conheço do agravo interposto pelos candidatos, 
mas lhe nego provimento.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Mand. Seg. n? 565 — Classe 21 — AG -REC-CE  — 
° el.: Min. Carlos Madeira.

Agravantes: Antônio Amorim Filho. Presidente da 
t-omissão Executiva Municipal do PDS. Antônio Mon
teiro dos Santos e Pedro Sampaio Neto, litisconsortes 
Passivos.

Decisão: Negou-se provimento ao agravo. Decisão 
Pnânime.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
na Ministros Soares Muhoz. D ecio  Miranda. Carlos 
" ladeira. Gueiros Leite. J .M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira . Procurador- 
Beral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A C O R D Ã O  N? 7.079
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.440 — Classe IV  — Maranhão

Filiação partidária. Efetuada perante o  D ire 
tório  Nacional e enviada tempestivamente ao 
Juizo, a demora no processamento desta em 
Juizo. em virtude de ausência do Juiz E leitora l, 
não afasta seus efeitos.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior Eleito- 
a|. por unanimidade de votos, não conhecer do recur- 

nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
Parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

p Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves, 
Residente — D ecio M iranda. Relator — A. G. Valim  

e,xeira. Procurador-Geral Eleitoral Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

, O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda : A  guisa de com- 
p emento ao relatório, transcreverei o parecer da douta 
j!f0curadoria-Geral Eleitoral, em aditamento ao acór- 

0 Que se vai produzir.

No acórdão recorrido, considerou o relator não se 
justificar que «apenas o candidato a Prefeito, Manoel 
Pereira da Silva, porque fora impugnado, seja declara
do inelegível, enquanto outros, em idênticas condições 
permanecem elegíveis, quando a Lei dá ampla liberda
de ao julgador para apreciar fatos não alegados pelas 
partes, motivando o seu convencimento na decisão». 
(Fl. 213).

Assim mandado registrar o candidato da sublegen
da 2, recorre o candidato pela sublegenda 1, Antonio 
Dias Pontes, alegando ferimento ao art. 10 da Resolu
ção n'.’ 11.278, do TSE, e ao art. 2? da Lei nV 5.782, de 6-
6-72, além de divergência com os Acórdãos nVs 6.019, 
6.231, 6.293 e 6.185 do TSE . (Fls. 218/223).

Em contra-razões, alega o recorrido que, diante dos 
obstáculos criados pelo Diretório local do PDS, p rovi
denciara, juntamente com outros 23 eleitores do Mu
nicípio, sua filiação ao referido Partido perante o Dire
tório Nacional. Enviadas as fichas à Zona Eleitoral, co
mo esta se encontrava vaga, só foram judicialmente v i
sadas pela Justiça Eleitoral no dia 12 de julho de 1982.

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda (Relator): Não 
vejo ofendido pelo acórdão recorrido o art. 10 da Reso
lução 11.278, de 25-5-82, a dizer que «somente poderá 
ser escolhido o candidato filiado ao Partido, no Mu
nicípio em que concorrer, até o dia 15 de maio de 1982».

No caso, proclama o autor do voto vencedor no 
TRE, «a  filiação foi processada no Diretório Nacional, 
juntamente com inúmeros outros eleitores, com edital 
para impugnação publicado no dia 10-5-82, e o deferi
mento no dia 14-5-82».

Por outro lado, ocorre, no caso, a circunstância pe
culiar, relevada nos autos, de que os candidatos a ve 
reador, inscritos no Partido nas mesmas condições do 
recorrido, não foram impugnados.

Acolho o parecer da douta Procuradoria-Geral, 
quando diz:

«N a  hipótese em exame, resulta esclarecido 
que o Dr. Juiz E leitoral opusera o seu visto na 
ficha com algum retardamento, porque a comarca 
estava vaga. O Diretório Nacional do Partido re
meteu a ficha para o Tribunal Regional Eleitoral 
no dia 17 de maio. Assim  a remessa foi feita den
tro do prazo de três dias, uma vez que fora defe
rida no dia 14. Válida, a nosso ver, a filiação in- 
quinada de nula». (Fls. 242/3)

Isto posto, por não ver demonstradas pelo recor
rente contrariedade à lei ou divergência jurisprudencial 
apta à caracterização de divergência, não conheço do 
recurso.

E o meu voto.

E X T R A T O  D A A T A

Rec. ní 5.440 — Classe 4“ — M A  — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Recorrente: Antonio Dias Pontes, candidato do 
PDS a Prefeito pela sublegenda 1 do PDS.

Recorrido: Manoel Pereira da Silva, candidato a 
Prefeito pela sublegenda 2 do PDS.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Muhoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira . Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).
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P A R E C E R  A  QUE SE R E FE R E  O AC Ó RD ÃO  
N? 7.079

1. Trata-se de recurso especial manifestado por 
Antônio Dias Pontes, candidato a prefeito ao Mu
nicípio de São Felix de Balsas, pela sublegenda Partido 
Democrático Social-1, contra acórdão do Tribunal Re
gional Eleitoral do Maranhão, que reformando decisão 
de 1? grau, deferiu o registro de Manoel Pereira da S il
va, como candidato ao cargo de Prefeito, pela sublegen
da 2 do Partido Democrático Social. Sustenta o recor
rente que o acórdão recorrido teria violado disposição 
expressa de lei e dissentido da jurisprudência de outros 
Tribunais, pois deferira o registro de candidato que 
não seria filiado ao Partido no município què pretende 
recorrer.

2. A  nosso ver, o presente recurso especial não 
deverá ser conhecido, de vez que não se demonstra te
nha o julgado recorrido violado texto de lei, sendo cer
to, por outro lado, que a jurisprudência trazida a con
fronto não tem aplicação ao caso dos autos. A  filiação 
partidária efetivada perante o D iretório Nacional de 
Partido, ou por intermédio dele, na forma prevista em 
lei e nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral, f i
liam o eleitor ao partido, no município. Na hipótese em 
exame, resulta esclarecido que o Dr. Juiz E leitoral opu
sera o seu visto na ficha com algum retardamento, por
que a comarca estava vaga. O Diretório Nacional do 
Partido remeteu a ficha para o Tribunal Regional E lei
toral no dia 17 de maio. Assim  a remessa foi feita den
tro do prazo de três dias, uma vez que fora deferida no 
dia 14. Válida, a nosso ver, a filiação inquinada de nu
la.

3. Somos, pelo exposto, pelo não conhecimento ou 
não provimento do presente recurso.

Brasília, 9 de outubro de 1982 — A. G. Valim  
Teixeira, Subprocurador-Geral da República — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral E leito
ral.

A C O R D Á O  N? 7.080(*l
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.433 — Classe 4f — Embargos de 
Declaração — Santa Catarina

Em bargos declaratórios. Descabimento.
Se não enquadrados no art. 464. incisos I/ II, 

do C PC , e no art. 275, inciso II, do CE, desca- 
bem, pois na sua finalidade não há lugar para se 
tê-los com o ensejadores do prequestionamento de 
matérias que prop iciem  a interposiçâo do recurso 
extraordinário.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral por unanimidade de votos, rejeitar os embargos, 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Gueiros Le ite , Relator — Valim Teixeira , 
Procurador-Geral Eleitoral Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, o D iretório Regional do PDS, de Santa Ca
tarina, opõe embargos declaratórios ao acórdão de fl. 
70, por achar que o mesmo se encontra em choque com 
o disposto no art. 10, da Resolução TSE  n? 11.278/82, 
na qual se fundou.

Leia-se o texto citado:

«A rt. 10. Somente poderá ser escolhido o „ 
candidato filiado ao Partido, no município em r  
que concorrer, até o dia 15 de maio de 1982 (Lei 
n f 5.782, art. 2?), ressalvado o disposto no artigo 
150, § 2?, da Constituição Federal, e no artigo 3?, 
da Lei n? 6.989/82, desde que, quanto à segunda 
hipótese, o eleitor já fosse filiado ao Partido an
terior até 15 de maio de 1982».

Esclarece o embarganie. O que se exige no texto é j 
tão-só que a filiação ao Partido anterior haja existido ; 
em qualquer época até 15 de maio de 1982. Ainda, po
rém, que assim não fosse, a Lei n? 6.989/82, reguladora 
da matéria, no seu art. 3?, não exige filiação até 15 de 1 
maio de 1982, inclusive.

Sustenta que o acórdão criou um novo caso de ine- j 
legibilidade, não previsto, quer na lei específica das 
inelegibilidades, quer nas regras genéricas das alíneas 
do parágrafo único do art. 151 da Constituição Federal- 
E conclui:

«Se não apreciada a questão sob este prisma 
obrigatório, enseja-se, do mesmo modo, o cabi
mento dos embargos declaratórios para provocar 
o necessário prequestionamento exigido pelo Co
lendo Supremo Tribunal Federal.» (Fls. 80/81).

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, o acórdão embargado, seja no voto condu
tor ou na sua ementa, não faz referência ao art. 10, da . 
Resolução TSE  n? 11.278 de 1982. Trata de candidato 
que se desfiliou do P P  e se vinculou a outra agremia
ção, sem observância de pressuposto objetivo, pois o 
que se dispensou, após o fato da incorporação, dentre 
outras, foi a sujeição ao procedimento desfiliatório (Ac- 
do TR E  de SC).

Do voto ficou claro. O candidato não tinha filiação 
a qualquer partido seis meses antes das eleições, não 
podendo beneficiar-se da exceção aberta para os que 
não se conformaram com a incorporação, não podendo 
ser candidato sem ter filiação, isolada ou somada, a 
partido político, nos últimos seis meses.

Como se vê, não há na decisão embargada contra
dição, obscuridade, omissão ou erro de fato, tanto mais 
porque, qualquer confronto da mesma com o art. 10> 
da Resolução n? 11.278/82, não daria lugar aos declara
tórios, que também não se prestam ao questionamento 
de matéria propiciadora de recurso extraordinário, 
pois esta não é a sua finalidade.

Rejeito os embargos.

E como voto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n“ 5.433 -  Classe 4? — Emb. Declar. SC -  
Rei.: Min. Gueiros Leite.

Embargante: D iretório Regional do PDS.

Decisão: Rejeitaram-se os embargos. Decisão unâ
nime.

Presidência d o  M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares M uóoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. Jos? 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim Teixeira . P r o c u r a d o r -  

Geral Eleitoral, substituto.

(*) V ide Acórdão n? 7.003, publicado no BE n?
(Sessão de 15-10-82).
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AC Ó R D Ã O  N? 7.081
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.503 — Classe IV  — Ceará

Recurso especial. Prequestionamento.

A  questão da nulidade da convenção partidá
ria po r ofensa ao art. 27, § 1 da Le i n? 6.978/82, 
que fo i a única suscitada no recurso especial, não 
fo i ventilada na decisão recorrida, a qual mante
ve o resultado da convenção, sem ju lgar o m érito  
da impugnação dos recorrentes. Falta, pois, o in 
dispensável prequestionamento (Súm. n." 282 do 
S TF ).

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos não conhecer do recurso, 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira A lves, 
Presidente — José Guilherm e V illela. Relator — A. G. 
Valim Teixeira , Procurador-Geral Eleitoral, substituto.

(Publicado em sessão de 13-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e V illela: Sr. Pre
sidente. Para melhor compreensão da causa, farei bre
ve recapitulação dos fatos: para o pleito municipal de 
Itatira (CE), a convenção partidária instituiu três sub- 
Agendas, não tendo sido aceita a chapa apresentada 
Pelos recorrentes (ao ver deles, sendo quatro os apoia- 
dores, haveria os 10% exigidos por lei: o Presidente da 
Convenção, a seu turno, declarou não receber a indica- 
Wo, por não ter sido feita com antecedência à Com is
são Executiva e não conter o número de assinaturas 
exigível, portanto um dos apoiadores teria retirado o 
aPoiamento).

2. Inconformados com o resultado da Convenção, 
0S prejudicados valeram-se de mandado de segurança 
na tentativa de anular aquele ato partidário (autos em 
aPenso) e, paralelamente, impugnaram o pedido de re
gistro dos candidatos das três sublegendas do Partido.

3. O Dr. Juiz Eleitoral não reconheceu legitim ida
de aos impugnantes do registro, eis que não seriam eles 
candidatos (fls. 24/25); quanto ao mandado de seguran
ça, foj ele denegado, por haver controvérsia em relação 
3 provas e por estar a mesma questão pendente em 
grau de recurso ordinário no TR E  (fls. 99/110 do apen- 
so).

4. No TRE-CE  os dois processos foram submeti
dos a julgamento conjunto, havendo aquela Corte nega
do provimento ao recurso, por entender, nos termos do 
art. 219 do C. Eleitoral, que naõ deveria pronunciar a 
Pulidade da convenção na constatada ausência de pre- 
lúizo para os ora recorrentes. Para chegar a tal conclu- 
sao, o acórdão recorrido considerou o número de con
vencionais (28) e o daqueles que apresentaram as ou
tras três sublegendas (25), que vieram a ser instituídas, 
assinalando assim que não haveria senão 3 votos para 
a sublegenda pretendida pelos recorrentes, isto é. não 
atingiria ela os 20% necessários à sua efetiva constitui- 
Câo. No que concerne às preliminares, o acórdão as re- 
Peliu, valendo destacar apenas que teve os recorrentes 
como partes legitimas, já que convencionais e preten
dentes a candidaturas (fls. 37/52).

5- Em tempo oportuno, os recorrentes interpuse- 
ram recurso especial (fls. 54/58). em que procuram sus
tentar que o acórdão recorrido, por não haver anulado 
a convenção por eles impugnada, feriu frontalmente o 
art 2», § i" ,  da Lei n? 6.978/82 vigente à data da con
venção, pois a Lei n? 7.015/82, que a modificou, só pas

sou a viger a partir de 21-7-82 (a data certa seria 19-7- 
82) e a convenção se realizou em 18-7-82 (fl. 19), isto é, 
na véspera.

6. Pela douta Procuradoria-Geral, assim opinou o 
Dr. Valim Teixeira, propugnando pelo conhecimento e 
provimento do presente recurso:

«A  nosso ver, o presente recurso especial de
verá ser conhecido e provido. O Tribunal E leito
ral, negando provimento ao recurso, afastou to
das as preliminares suscitadas, sob o argumento 
de que seria inócuo o provimento do recurso, de 
vez que, de acordo com o resultado da votação, a 
sublegenda dos recorrentes não seria instituída. 
Parece que tal argumento não pode prevalecer. A  
lei foi violada porque a maioria, usando de ar
tifícios, inclusive no que diz respeito à filiação 
partidária, que precisou ser deferida em grau de 
recurso, pelo órgão regional, impediu a apresen
tação da chapa. Ora, se a chapa fosse admitida e 
submetida à votação dos convencionais, não se 
sabe se a votação das outras três sublegendas se
ria igual. Como é possível partir do pressuposto 
de que, à vista do resultado obtido com três sub
legendas, a votação seria igual se apresentadas 
quatro?» (fl. 64).

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. Por não ter sido votada pela con
venção a chapa por eles apresentada, pretendem os re
correntes que se tenha violado a regra do art. 2'.’ , § 1?, 
da Lei nV 6.978/82, então vigente, que é deste teor:

«Para serem votados nas Convenções partidá
rias, os candidatos devem ser indicados por, no 
mínimo, dez por cento dos convencionais, ou pela 
respectiva Comissão Executiva.»

2. O acórdão recorrido não chegou à questão de 
fundo, afirmando apenas (fls. 50/52) que considerava 
prejudicada a apreciação do mérito e mantinha o resul
tado da convenção, porque, segundo o raciocínio arit
mético por ele desenvolvido, não haveria possibilidade 
de prejuízo para os recorrentes, requisito indispensável 
à declaração da nulidade, nos termos do art. 219, do C. 
Eleit. («na aplicação da lei eleitoral o Juiz atenderá aos 
fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de 
pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo»),

3. Ao recurso especial se aplica o princípio do 
prequestionamento ISúm. n? 282 e 356, do STF ), razão 
bastante para dele não se conhecer, quando não venti
lada na decisão recorrida a questão jurídica suscitada 
pelo recorrente. Como poderia esta Corte, na revisão 
especial, dizer que foi ou não violada a regra invocada, 
se as instâncias ordinárias não fixarem sequer os ele
mentos de fato necessários à incidência na espécie da 
norma invocada, ou seja, ter sido ou não a chapa apre
sentada por 10% dos convencionais?

4. A  falta de exame da questão de mérito pelo 
TRE-CE pode ter constituído violação da regra do art. 
515 do Código Processual C ivil, que regula a extensão
do efeito devolutivo da apelação, ou até mesmo denega- 
ção pelo TR E  de justiça aos recorrentes, mas a causa 
não vem ao exame do TSE  sob esses aspectos.

5. Embora não concorde com o raciocínio que 
orientou o acórdão recorrido e considere procedente a 
censura da douta Procuradoria-Geral, não posso conhe
cer de recurso especial que versa matéria não pi jques-
tionada, insista-se, não ventilada na decisão rei orrida 
{Súm. n? 282 do STF ).

6. Não conheço, pois, deste recurso especial. 

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.503 — Classe 4“ — CE — Rei.: Min. José 
Guilherme Villela.
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Recorrentes: Francisco Antenor Nunes Mariano, 
Francisco Pereira de O liveira, Raimundo Mendes da 
Silva, vereadores pelo PDS, e Pedro Guerra Neto, can
didato a Prefeito pelo mesmo Partido.

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

Usou da palavra, pelos recorrentes, o Dr. Isac 
Sombra Rodrigues.

Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A C O R D Ã O  N í 7.082(*)
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso ní 5.401 — Embargos de Declaração 
— Classe 4? — Alagoas

Embargos Declaratórios.

Deles não se conhece, quando inexistente a 
omissão alegada.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, rejeitar os embargos, 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — Carlos M adeira, Relator— Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Na ses
são do dia 7 do corrente mês, este Tribunal conheceu e 
deu provimento a recurso de candidato a Prefeito Mu
nicipal de Palmeira dos índios, julgado inelegível por 
acórdão do E. Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
por ter se afastado do cargo de Promotor Público no 
período de estágio probatório.

No voto então proferido, assim me manifestei:

«O  parágrafo único do art. 42 da Lei Comple
mentar ní 40, de 1981, apontado como violado, 
estabelece que não será permitido o afastamento 
durante o estágio probatório do membro do M i
nistério Público. Mas essa vedação diz respeito à 
permanência no cargo, que é questão a ser solvi- 
da com o Estado, e não à elegibilidade do candi
dato. Para esta, basta o afastamento no prazo 
previsto na Lei Complementar ní 5». (Fl. 70).

Os recorridos opuseram embargos de declaração ao 
acórdão, argumentando que o simples afastamento do 
membro do M inistério Público estadual em estágio pro
batório interfere com os casos de inelegibilidades — e 
como esta matéria é da competência privativa da 
União, mediante lei complementar, tem-se que o ato do 
Governador, que autorizou aquele afastamento, assim 
como a Lei Estadual ní 4.368 (art. 106, § 3V, inciso V) 
representam afronta às disposições dos arts. 8?, X V II, 
letra b, e 151 da Constituição Federal.

O acórdão teria sido omisso a respeito desse aspec
to.

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  Carlos Madeira (Relator): O que 
sustentam os embargantes é exatamente o oposto ao 
entendimento no acórdão. Neste se assentou que as 
conseqüências do afastamento do membro do Ministé
rio Público deviam ser examinadas pelo Estado, poden
do resultar até na sua exoneração do cargo. Mas esse 
afastamento não importa inelegibilidade do candidato, 
pois é até condição de elegibilidade.

O entendimento divergente e a invocação de dis
positivo constitucional sobre competência legislativa da 
União não caracterizam omissão, em ordem a ensejar 
embargos declaratórios.

Rejeito os embargos.

(Decisão unânime)

E X TR A TO  DA A T A

Rec. ní 5.401 — Classe 41. — Emb. de Decl. — A L  
— Rei.: Min. Carlos Madeira.

Embargantes: José Maria Melo da Costa e Fernan
do Galindo Pimentel.

Decisão: Rejeitaram-se os embargos. Decisão unâ
nime.

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes 
os Ministros Soares M uãoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira. Gueiros Leite, J .M . de Souza Andrade, José 
Guilherme V illela, e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82). '

AC Ó R D Á O  N? 7.083 (•)
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso ní 5.362 — Classe IV  
Embargos de Declaração — Bahia

Reabilitação penal, po r sentença transitada 
em julgado. Conquanto admissível a prova além 
do prazo do pedido de registro, no caso dos autos 
seria im possível aguardar indefinidamente, quan
do sequer se prova a submissão da sentença à 
confirmação de segundo grau.

Vistos, etc.

Acordam os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, rejeitar os embargos de 
declaração, nos termos do voto do Relator, que fica fa
zendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira A lves, 
Presidente — Decio M iranda, Relator — A . G. Valim  
Teixeira, Procurador-Geral E leitoral Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  D ecio  M iranda: A o  acórdão de 
fl. 96, opõe embargos de declaração o recorrente, para 
que se venha a reconhecer a possibilidade de o dito re
corrente provar, até o trânsito em julgado da decisão 
que declarou sua inelegibilidade, o afastamento da cau
sa de tal inelegibilidade, mediante a apresentação de 
sentença de reabilitação penal, transitada em julgado.

Diz que, a esse respeito, o dissídio pretoriano é 
manifesto, servindo-lhe de apoio, entre outros elemen
tos jurisprudenciais, a Resolução ní 8.833, BE ní 
26/1.372, na qual se consignou que,

«enquanto não passar em julgado a decisão 
que declarar a inelegibilidade do candidato, em

(*) V ide Ac. 6.989, publicado no B.E. n? 379/31.
(*) V ide Acórdãos n í 6.957, publicado no B.E. ní 

378/28, e 7.128, neste B.E. à pág. 76.



Junho de 1983 B O LETIM  E L E IT O R A L  N f 383 41

que se basear a denegação do registro, será 
possível a prova do desaparecimento da causa da 
inelegibilidade prevista no art. l f ,  I, letra n da 
Lei Complementar n? 5».

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  Decio Miranda (Relator): Se
nhor Presidente, considerou o acórdão embargado, em 
última análise, que não havia cogitar de apresentação 
de sentença de reabilitação no caso dos autos em tempo 
útil, de vez que, sujeita a reexame tal sentença pela se
gunda instância, «até agora e até aqui, o Recorrente 
não fez prova do trânsito julgado da sentença de reabi
litação», fls. 91, medio.

Realmente, é impossível reabrir, a prio ri, e indefi
nidamente, a instância de registro de candidatos.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. n“ 5.362 — Classe 4? (Emb. de Decl. I — BA 
— Rei.: Min. Decio Miranda.

Embargante: G ilberto A lves de Araújo.

Decisão: Rejeitaram-se os embargos. Decisão unâ
nime.

Presidência do M inistro Moreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz. D ecio  Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela e o Dr. Valim Teixeira  Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A C Ô R D ÂO  N? 7.084
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n° 5.500 — Classe 4f — Agravo 
Espírito Santo

Recurso especial: Ju izo de admissibilidade.

1 Sobre o ju izo  de admissibilidade do recurso 
especial, o TS E  já  assentou que não existe na 
instância a quo (Recurso n.“ 5.299). Aplica-se o R I  
do Tribunal (art. 36, § 3“).

Agravo provido, de resto não se conhecendo 
do recurso especial.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior Eleito- 
ral. por unanimidade de votos, prover o agravo e não 
conhecer do recurso especial, nos termos do voto do 
nelator, que fica fazendo parte iniegrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Gueiros Le ite . Relator — Valim Teixeira, 
Procurador Geral Eleitoral. Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

no município de Cariacica, agrava-se de decisão do 
Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, que 
negou seguimento a recurso especial por ele interposto, 
alegando não incluir-se o mesmo nas hipóteses do art. 
276, do Código Eleitoral, incisos I/II.

Alega o agravante o seguinte. O art. 14, da Lei 
Complementar n? 5/70, reza apenas que, havendo re
curso, o prazo das contra-razões é de três dias. O seu 
parágrafo único estabelece, porém, que os autos serão 
remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Não há, portanto, qualquer lei ou dispositivo me
nor que permita o indeferimento ou a não admissão 
desse recurso. Não houve contra-minuta, subindo os 
autos ao Tribunal Superior Eleitoral, onde a douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral deu parecer pelo não pro
vimento do agravo (fl. 48).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, sobre o juízo de admissibilidade do recurso 
especial, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou não 
existir na instância a quo (Recurso nV 5.299, classe 4? , 
embargos).

Aplica-se à espécie o art. 36, § 3V, do Regimento In
terno do TSE.

Por tais razões, dou provimento ao agravo de ins
trumento, não conhecendo, contudo, do recurso espe
cial.

É como voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A  A T A

Rec. n? 5.500 — Classe 4?-Agr. — Rei.: Min. Guei
ros Leite.

Agravante: Luiz Côgo, candidato a Vereador pelo 
PDS.

Decisão: Provido o agravo, não se conheceu do re
curso especial.

Decisão unânime.
Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 

os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M. de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 16-10-82).

AC O R D ÃO  N? 7.085(*)
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.382 — Classe IV  — Embargos de 
Declaração — Amazonas

Embargos de declaração. Se a matéria não 
fo i ventilada no acórdão recorrido, o Tribunal ad 
quem não está obrigado a pronunciar-se sobre a 
mesma, máxime quando o interessado deixou de 
suscitá-la perante o Tribunal a quo para p rovo 
car o necessário prequestionamento.

Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, rejeitar os embargos de 
declaração, nos termos do voto do Relator, que fica fa
zendo parte integrante da decisão.

O Senhor M in is tro  Gueiros Leite  (Relator): Senhor 
residente, Luiz Côgo, candidato a vereador pelo PDS (•) V ide Acórdão 6.996, publicado no BE 379/37.
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Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira A lves, 

Presidente — J.M . de Souza Andrade, Relator — A. G. 
Valim Teixeira , Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  J .M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, ao acórdão de n" 6.996, que se 
publicou em Sessão de 8-10-82, no julgamento do Recur
so Eleitoral de nV 5.382, Jaime Freitas de Lima opôs 
embargos de declaração em 10-10-82, sustentando que o 
v. acórdão se omitiu quanto a questão suscitada no re
curso, no sentido «de que, antes de recorrer ao Egrégio 
Regional, ao impugnado, então recorrente (ora embar
gado), incumbia atacar a omissão do primeiro grau por 
meio de embargos declaratórios; e que, não o tendo fe i
to, teve precluso o direito de fazê-lo no segundo grau, 
mediante recurso, razão por que a r. sentença transitou 
em julgado, tal como exarada. Essa prejudicial não foi 
resolvida pelo excelso Tribunal Superior Eleitoral, não 
tendo sido sequer relatada por Vossa Excelência — eis 
que a omissão que se objetiva suprir. (Recorde-se que a 
omissão do eminente Juiz do primeiro grau consistiu 
em não ter apreciado a preliminar de ilegitim idade ati
va do impugnante — ou de falta de «qualidade» — , sus
tentada pelo impugnado à fl. 224)».

Em conseqüência, pede o embargante que, suprida 
essa omissão, seja declarada como «transitada em ju l
gado tal como nela se contém, a douta sentença do 
juízo singular».

E o relatório. Sr. Presidente.

Embargante: Jaime Freitas de Lima, cand. a Pre
feito pela Sublegenda — 1 — PDS.

Decisão: Rejeitaram-se os embargos. Decisão unâ
nime.

Presidência do M in is tro  M oreira  A lves. Presentes 
os Ministros Soares M u iioz, D ecio  Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J .M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

AC Ó R D Ã O  N? 7.086
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.477 — Classe IV  — Bahia

Recurso Especial. In tem pestivo o que foi 
protocolado a 30, tendo sido do dia 20 a decisão a 
que se dirige.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 

Brasília. 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — D ecio M iranda, Relator — A. G. Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral. Substituto.
to.

VOTO

O Senhor M in is tro  J .M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, na verdade, o recurso de fl. 249 
a 254 suscitou a questão de não haver sido examinada, 
pela sentença de Prim eiro Grau, a alegada falta de legi
timação do ora embargante para impugnar o registro da 
candidatura de Luiz Jorge da Silva.

Segundo o voto que proferi, seria restabelecida a 
sentença de Primeira Grau e, assim, não haveria o pro
blema que se procura afastar com os presentes embar
gos declaratórios. Mas, como a decisão da maioria foi 
no sentido de, afastada a questão de falta de legitima
ção do impugnante, determinar que o Eg. Tribunal 
Eleitoral do Estado do Amazonas julgue o mérito do re
curso do impugnado, como entender de direito, quer 
agora, o embargante, que esta Corte Superior se mani
feste sobre a alegada preclusão.

Acontece que, por omissão do ora embargante, que 
deixou de oferecer contra-razões ao recurso ordinário 
de fls. 238 a 240, o Tribunal Regional do Amazonas não 
se pronunciou sobre a aludida preclusão e, devido a es
sa ausência de prequestionamento, esta Corte Superior 
não estava obrigada a decidir sobre a matéria, não ven
tilada no acórdão recorrido.

De qualquer forma, sendo certo que ao Tribunal 
Regional foi determinado que aprecie e julgue o recurso 
ordinário como de direito, afastada a questão relativa à 
suposta falta de legitimação do ora embargante para a 
debatida impugnação, o problema trazido pelos embar
gos declaratórios já não apresenta maior importância, 
de vez que se lhe reconheceu legitimação para impug
nar o registro de Luiz Jorge da Silva.

Diante do exposto, tendo em conta a apontada au
sência de prequestionamento, rejeito os embargos de 
declaração.

IDecisão unânime)

E X T R A T O  D A A T A

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Decio Miranda: Indeferido o re
gistro da candidatura de José Geraldo de Almeida, con
siderado inelegível por exercer cargo de Representante 
da Previdência Social da Area Rural, à decisão opõe re
curso especial o D iretório Regional do PDS. (Fls. 
29/38).

A  Procuradoria-Geral Eleitoral oficia pelo não co
nhecimento do recurso, porque intempestivo. (Fl. 50).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda (Relator): Profe
rido e publicado em sessão de 20-9-82, o acórdão, o re
curso especial somente deu entrada no TR E  em 30 do 
mesmo mês, assim manifesta sua intempestividade.

Não conheço do recurso.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n“ 5.477 -  Classe 4? — BA — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Recorrente: Diretório Regional, por seu Delegado.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, D ecio  Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. J ° se 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim Teixeira . Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

Rec. n'.' 5.382 — Classe 4í — Embargos de Declara
ção — A M  — Rei.: Min. J.M. de Souza Andrade. (Sessão de 15-10-82).
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AC O R D ÁO  N? 7.087C)
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.435 — Classe IV  — Emb. Declaração — 
Santa Catarina

Embargos de declaração.
Não havendo qualquer omissão no acórdão 

embargado e sendo impertinentes ou estranhas 
ao lit íg io  e leitora l as questões suscitadas pelo 
embargante a partir das normas constitucionais 
por ele indicadas, os embargos merecem  
rejeitados.

Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Eleitoral, por 

unanimidade de votos, rejeitar os embargos de declara
ção, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — José Guilherm e V illela, Relator — A . G. 
Valim Teixeira , Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

0  Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. O Acórdão embargado (fls. 
103/107) porta esta ementa:

« F iliação partidária. Egresso do P M D B  em 
virtude da incorporação do P P .

Embora o filiado descontente com a incorpo
ração do P P  ao PM D B  haja ficado dispensado, 
para candidatar-se pelo novo Pardido, dos in
terstícios de filiação partidária (Lei n“ 5.782/72 e 
LO PP, art. 67, § 3?), exige-se-lhe filiação ao Par
tido anterior até 15/5/82 (Resolução n'.' 11.278/82, 
art. 10), porque tal requisito é indispensável a 
qualquer candidato à eleição municipaW (fl. 103).

2. Quanto à alegação preliminar de nulidade do 
julgado regional por falta de fundamentação, o acórdão 
embargado a repeliu pela consideração de que ele

«está bem fundamentado, como se vè do voto 
da ilustre Relatora (fls. 70/72), que os recorren
tes, sem comprovação, dizem ter sido junto aos 
autos em data posterior à da publicação do acór
dão. Como quer que seja, não houve qualquer 
prejuízo para os recorrentes, que bem conheciam 
seus fundamentos jurídicos, tanto que puderam 
desenvolver nas razões de seu recurso a análise

1 critica do ju lgado» (f. 106).

3. Afirmando que, no Acórdão embargado, foram 
omitidos pontos sobre os quais devia pronunciar-se es
ta Corte (C. Eleit., art. 275, inciso II, e Código Proces
so C ivil, art. 535, inciso II), o PDS/SC opôs embargos 
do declaração, nos quais declara o propósito de pre- 
Questionar, para efeito de recurso extraordinário, maté- 
ria constitucional relacionada com supostas ofensas 
aos §§ 16, 36 e 2°, do art. 153. e com o art. 151 da Carta 
federal. Sustenta assim o embargante que teria sido 
"ferido o principio do contraditório, que emerge da 
combinação dos parágrafos 16 e 36 do art. 153» (fl. 114). 
bem como o art. 151 e o § 2? do art. 153, por se ter cria
do «novo caso de inelegibilidade não previsto, quer na 
lei especifica das inelegibilidades, quer nas regras ge
néricas das alíneas do parágrafo único do art. 151 da 
Constituição Federal» (fl. 115).

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
t e ) :  Sr. Presidente. A  leitura da petição de embargos 
revela que, sob o rótulo de embargos declaratórios. o 
embargante deduziu verdadeiros embargos infringen-

tes, fruto de seu inconformismo com a interpretação 
dada pelo acórdão embargado à legislação eleitoral 
aplicável à espécie.

2. Não houve qualquer omissão no julgado deste 
Tribunal, que foi chamado a solver uma controvérsia 
no plano do direito eleitoral, a qual nada tem a ver com 
os dispositivos constitucionais, de que o embargante 
por certo só se lembrou diante da sua declarada inten
ção de levar ao Supremo Tribunal Federal uma questão 
definitivamente resolvida pelo Tribunal Superior E lei
toral (art. 139 da Constituição).

3. Quando a Súmula n? 356 recomenda às partes a 
cautela dos embargos de declaração para suprir o re
quisito do prequestionamento, indispensável à revisão 
extraordinária do julgado, certamente está ela levando 
em conta as omissões porventura existentes no acór
dão, e que nele não poderiam existir, porque o Tribunal 
teria o dever de pronunciar-se sobre os pontos om iti
dos. Não quer isso dizer, obviamente, que as partes 
possam, através de embargos declaratórios, compelir 
os Tribunais a se manifestarem sobre questões juríd i
cas impertinentes ou estranhas à lide, porquanto ao Po
der Judiciário cumpre aplicar as leis à solução dos ca
sos concretos que lhe são submetidos, mas não lucu- 
brar questões jurídicas que não dizem respeito a tais 
casos, tarefa intelectual, aliás muito respeitável, que 
cabe às academias e instituições congêneres.

4. Rejeito os embargos, já que nada há a declarar.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. n? 5.435 — Classe 4‘ . — Emb. de Decl. — SC 
— Rei.: Min. José Guilherme Villela.

Embargante: D iretório Regional do PDS.

Decisão: Rejeitaram-se os embargos. Decisão unâ
nime.

Presidência do M inistro M oreira A lves . Presentes 
os Ministros: Soares Muhoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 15-10-82).

AC Ó R D À O  N? 7.088
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.436 — Classe IV  — Santa Catarina

Escolha de candidatos pela Comissão E xecu 
tiva. Aplicação da regra contida no art. 101, § 5?, 
do Código E leitora l.

Recurso a que se nega conhecimento.

Vistos, etc.
Acordam os M inistros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, negar provimento ao re
curso, nos termos do voto do relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — J. M . de Souza Andrade, Relator — A. 
G. Valim Teixeira , Procurador-Geral E leitoral Substi
tuto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

> (*) Vide Acórdão n? 7.004, publicado no BE 379/44.
O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, no v. acórdão que se encontra
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às fls. 81/83 dos autos, o Eg. Tribunal Regional E leito
ral do Estado de Santa Catarina reformou sentença de 
Primeiro Grau, a fim de indeferir o registro de candida
tos à vereança que a Comissão Executiva do Partido 
Democrático Social — PDS havia indicado, tendo em 
conta que a convenção municipal do mesmo Partido ho
mologara chapa completa que não atingiu o número de 
vereadores admitido em razão do número de lugares 
(art. 92, letra c, do Cód. E leitoral) a preencher.

Contra essa decisão, recorre o PDS, alegando que o 
v. acórdão regional negou vigência ao § 5? do art. 101, 
do Cód. Eleitoral, por entender que, com a Lei n? 
6.553/78, criou-se a possibilidade de serem preenchidas, 
pela Comissão Executiva do Partido , vagas decorren
tes da situação acima descrita, ou seja, na hipótese de 
não terem sido indicados, pela convenção partidária, 
candidatos em número correspondente ao triplo do nú
mero de lugares a preencher.

Contra-arrazoado, o apelo não mereceu acolhida no 
parecer da Douta Procuradoria-Geral E leitoral que se 
pronunciou pelo seu não conhecimento, ou não provi
mento, verb is : (lê fls. 106/107 — Anexo).

É o relatório, Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J. M. de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, à primeira vista, pode parecer 
que o § 5? do art. 101, do Código Eleitoral, com a reda
ção que adveio da Lei n? 6.553/78, teria possibilitado 
que a Comissão Executiva do Partido indicasse candi
datos para preencher o número de pretendentes aos lu
gares a serem preenchidos em eleição, de conformidade 
com o disposto no art. 92, do Cód. Eleitoral.

Contudo, aquela disposição legal não dá guarida à 
pretensão do recorrente. Com efeito, a lei se refere ao 
«preenchimento de vagas existentes nas respectivas 
chapas».

Se a lei usou o adjetivo «respectivas», é lógico que 
o «preenchimento de vagas existentes nas respectivas 
chapas» é aquele que se dará nas (respectivas) chapas 
onde houver morte, renúncia, ou inelegibilidade de can
didato. A  lei não contém palavras ociosas, como diz o 
próprio recorrente, e, no caso, não se pode atribuir, ao 
adjetivo «respectivas», outra interpretação que não seja 
esta, data venia: nas respectivas chapas onde houver 
morte, renúncia, ou inelegibilidade de candidato, o 
preenchimento da vaga será processado por substitui
ção de indicação das Comissões Executivas.

Com estes fundamentos, entendo que não houve 
desrespeito ao § 5í do art. 101 do Cód. Eleitoral, a que 
se deu razoável interpretação: e, por conseguinte, nego 
conhecimento ao recurso especial.

É como voto, Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.436 — Classe 4? — SC — Rei.: Min. J. M. 
de Souza Andrade.

Recorrente: D iretório Regional do PDS, por seu 
Delegado.

Recorrido: D iretório Regional do PM DB, por seu 
Delegado.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, D ecio  Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(A N E X O  AO  A C Ó R D ÃO  N? 7.088)

1. Trata-se de recurso especial interposto pelo D i
retório Regional do Partido Democrático Social, por 
seu Delegado, contra decisão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina, que indeferiu o registro de 
Neudi Roque Arcari, Domingos Zanatta, Danilo Luiz 
de Ré, Jairo A. Fernandes, Astor Kist, Manoel Veríssi
mo Ramos, Eneido Fontana, Herbeth Helmuth Loh- 
mann e Osmar de Souza Couto, candidatos a Vereador 
pelo Partido Democrático Social, ao município de São 
Miguel do Oeste. Sustenta o recorrente que o julgado 
recorrido deverá ser reformado, pois proferido contra 
disposição expressa de lei.

2. Resulta esclarecido, do exame dos autos, que o 
Partido Democrático Social, em convenção, escolheu os 
seus candidatos a vereador, no município de São M i
guel do Oeste. Posteriormente, sob o pretexto de com- : 
pletar a chapa, reuniu a sua Comissão Executiva e es
colheu mais 9 candidatos.

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
impugnou o registro de tais candidatos, que, não obs
tante, foram registrados pelo Juiz Eleitoral. O Tribunal 
Regional Eleitoral, dando provimento a recurso, cassou 
tais registros.

3. Parece-nos, que o presente recurso especial não 
deverá ser conhecido. O § 5? do art. 101 do Código E lei
toral estabelece que «em caso de morte, renúncia, inele
gibilidade e preenchimento de vagas existentes nas res
pectivas chapas, tanto em eleições proporcionais quan
to majoritárias, as substituições e indicações se proces
sarão pelas Comissões Executivas.»

Vaga existente na respectiva chapa, parece só pode 
ocorrer no caso de aumento de cargos em disputa ou 
caso assemelhado. Não na hipótese dos autos, em que a 
Convenção, porque assim julgou conveniente, não indi
cou candidatos de acordo com o número máximo que 
lhe era permitido (triplo do número de vagas). O órgão 
partidário incumbido da escolha de candidatos é a Con
venção. Se a Convenção não elegeu tais candidatos; se 
não houve aumento do número de vagas, como não 
houve; se ninguém renunciou, foi declarado inelegível, 
ou porque qualquer razão, vai ser substituído, não po
de a Comissão Executiva indicar novos candidatos.

4. Opinamos pelo exposto, pelo não conhecimento 
ou não provimento do presente recurso.

Brasília, 9 de outubro de 1982 — A. G. Valim 
Teixeira , Subprocurador-Geral da República. — In o 
cêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

A C O R D Ã O  N? 7.089
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.446 — Classe IV  
Maranhão

Filiação partidária. 1. Inválida a que não 
transitou pelo Partido e fo i visada pelo Juiz E le i
toral mediante apresentação direta da pessoa in 
teressada. 2. Discussão sobre matéria de fato, de
pendente do exame de prova controvertida, não 
autoriza o recurso especial.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, conhecer do primeiro re
curso, de José Duarte Gonçalves e lhe dar provimento, 
para cancelar o registro da candidata Derze Rodrigues 
Barros Ribeiro: e não conhecer do segundo recurso, de 
Marco Antonio Almeida Vieira da Silva, nos termos do 
voto do relator, que fica fazendo parte integrante da 
decisão.

(Sessão de 15-10-82). -ala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
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Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira A lves, 
Presidente — D ecio M iranda, Relator — A. G. Valim 
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em Sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  Decio Miranda (Relator): Faço 
apensar ao acórdão, à guisa de relatório, o parecer da 
douta Procuradoria-Geral Eleitoral.

Conclui ele pelo conhecimento e provimento do re
curso especial, na parte em que considerou válida a f i
liação partidária da candidata Derze Rodrigues de Bar
ros Ribeiro, e pelo não conhecimento ou não provimen
to do apelo, no tocante à pretendida inelegibilidade do 
candidato José Duarte Gonçalves.

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda (Relator): Decla
ra o parecer, quanto à candidata Derze Rodrigues Bar
ros Ribeiro, que ela, na época escrivã eleitoral, «tinha 
todas as possibilidades de influir na tramitação do seu 
Processo de filiação que, segundo entendimentos, foi 
feito de maneira irregular, com infringência da legisla
ção eleitoral». (F l. 350).

O Partido certifica que não foi processada no seu 
âmbito a filiação partidária. Teria sido encaminhada ao 
Cartório Eleitoral, já com o visto da Juiza Eleitoral, 
sem passar pelo partido. (F l. 132).

E, realmente, pelo que declara a Escrivã no depoi
mento de fls. 152 dos autos, «tomou a decisão de se f i
liar e mandou ao Sr. José Luiz Marques para que o 
mesmo abonasse a sua ficha de filiação, incluindo-a às 
demais já existentes no Cartório Eleitoral para serem 
conferidas e posteriormente submetidas ao visto do 
Juiz E leitoral».

Vê-se, daí, que a Escrivã Eleitoral, como está dito 
explicitamente, incluiu sua própria ficha de filiação no 
Cartório de que é titular, tendo, para isso, como parece 
óbvio, obtido diretamente o visto da Juíza Eleitoral 
sem que a ficha sequer transitasse pelo Partido. Ela 
Pão apenas tinha todas as possibilidades de influir na 
tramitação de seu processo de filiação, como diz a dou
ta Procuradoria-Geral, mas efetivamente o fez, e de ma- 
Peira desobediente à lei eleitoral.

Quanto ao segundo recurso, a matéria nele aduzida 
dependeria de se contrariar o acórdão recorrido em ma
téria alusiva exclusivamente, aos fatos alegados e à 
sua prova, eis que o acórdão recorrido declarou que «a 
Prova produzida não deixa dúvida que o recorrido, a 
Partir de 9-8-82, não movimentou as contas», e. por ou
tro lado, «há documento constante de ata que registra o 
afastamento do recorrido no dia 10-9-82. pouco impor
tando que a mesma somente tenha sidò passada em 
cartório a 18-8-82». (FL 311 fine).

Isto posto, conheço do primeiro recurso, de José 
Cuarte Gonçalves e lhe dou provimento, para cancelar 
0 registro da candidata Derze Rodrigues Barros Ribei- 
t°l e do segundo recurso, de Marco Antonio Almeida 
"ie ira  da Silva, não conheço.

E o meu voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  DA A T A

Rec. n'.' 5.446 — Classe 4' — M A  — Rei.: Min. De- 
Çio Miranda.

Recorrentes: 1?. José Duarte Gonçalves, candidato 
P Prefeito pela sublegenda 1 do PDS. 2? Marco Antonio 
Almeida Vieira da Silva, candidato a Deputado Esta- 
Ual pelo PDS.

Recorridos: IV. Derze Rodrigues Barros Ribeiro, 
candidata a Prefeito pela sublegenda 2 do PDS. 2°. Jo
sé Duarte Gonçalves, candidato a Prefeito pela suble
genda 1 do PDS.

Decisão: Conheceu-se do primeiro recurso e se lhe 
deu provimento: quanto ao segundo recurso, dele não 
se conheceu. Decisão unânime.

Usaram da palavra, pelos recorrentes: Dr. Clineu 
Cesar Coelho: pelos recorridos: Dr. José de Magalhães 
Barroso.

Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M. de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

PA R E C E R  A  QUE SE R E FE R E  O ACÓ RD ÃO  
N? 7.089

1. Dois são os recursos especiais manifestados 
contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Mara
nhão que, confirmando sentença de IV grau, manteve os 
registros de Derze Rodrigues Barros Ribeiro, candidata 
à Prefeitura Municipal de Penalva, pela Sublegenda 
PDS-2 e de José Duarte Gonçalves, concorrente pela 
Sublegenda PDS-1 ao mesmo cargo. Sustenta o recor
rente José Duarte Gonçalves que o decisório recorrido 
deverá ser reformado, na parte em que considerou vá li
da a filiação da candidata Derze, alegando que o ju lga
do, assim decidindo, teria violado disposição expressa 
de lei e dissentido da jurisprudência de outros Tribu
nais. Afirm a, por seu turno, o segundo recorrente, M ar
co Antônio Almeida Vieira da Silva, candidato a Depu
tado estadual pelo Partido Democrático Social, que o 
aresto merece reforma, na parte que deixou de conside
rar inelegível o candidato José Duarte Gonçalves, pois 
era ele Presidente da Associação de Proteção e Assis
tência à Maternidade e Infância «Jesus de Nazareth», 
entidade que recebe dotações e auxílios estaduais e mu
nicipais, e não se afastara do cargo, no prazo legal.

2. Quanto ao recurso interposto contra a candida
ta Derze, que não teria provado a indispensável filia 
ção partidária, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu 
que a candidata é filiada ao Partido, de acordo com o 
seguinte trecho do voto do Exmo. Sr. Relator: «E n tre
tanto, as provas carreadas para os autos revelam de 
maneira induvidosa que a recorrida teve a sua ficha de 
filiação abonada em 13-11-81 e visada pelo MM. Juiz 
em 30-11-81, segundo se vê da própria ficha partidária 
apensa ao processo». No parágrafo seguinte o Dr. Rela
tor acrescenta que «está claro também, como confessa a 
recorrida .......  que o seu pedido de filiação não transi
tou pelo partido».

O Dr. Procurador Regional Eleitoral, que opinou 
pelo provimento do recurso interposto contra o registro 
da candidata, observa à fl. 290:

«... 2. Procede, visivelmente, o 1? recurso. 
Derze Rodrigues de Barros Ribeiro não se filiou 
regularmente ao partido, porquanto ela mesma 
esclarece como, à época em que exercia a escri- 
vania eleitoral, obteve sua ficha de filiação: ‘que 
naquela ocasião havia um clima de cordialidade 
entre os políticos, confiou no que ele dizia, o Sr. 
José Sátiro Rodrigues, recebendo a sua ficha, 
assim como tomou a decisão de se filiar e man
dou ao Sr. José Luiz para que o mesmo abonas
se a sua ficha de filiação, incluindo-a às demais 
já existentes no Cartório Eleitoral para serem 
conferidas e posteriormente submetidas ao visto 
do Juiz Eleitoral (fl. 153)’ .»

A  nosso ver, o recurso, em relação a essa candida
ta, deve ser conhecido e provido. A  eleitora, na época 
escrivã eleitoral, tinha todas as possibilidades de in-
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fluir na tramitação do seu processo de filiação que, se
gundo entendemos, foi feito de maneira irregular, com 
infringência da legislação eleitoral a respeito.

Quanto ao recurso interposto contra o registro da 
candidatura de José Duarte Gonçalves, não restou 
comprovado que ele não teria se afastado do cargo que 
lhe acarretaria inelegibilidade. Pelo contrário, inexiste 
qualquer prova concreta de que ele tivesse praticado 
um só ato no exercício de suas funções. Tratando-se de 
alegação que envolve o reexame da prova, o recurso es
pecial interposto, nesta parte é incabível.

3. Somos, pelo exposto, pelo conhecimento e pro
vimento do recurso interposto contra o julgado recorri
do, na parte em que considerou válida a filiação parti
dária da candidata Derze e pelo não conhecimento ou 
não provimento do apelo, no tocante à pretendida inele
gibilidade do candidato José Duarte Gonçalves.

Brasília, 9 de outubro de 1982 — A . G. Valim  
Teixeira, Subprocurador-Geral da República — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

A C Ó R D Ã O  N? 7.090
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.452 — Classe IV  — M ato Grosso

Prazo de filiação. F iliado a partido que se 
propôs incorporar a outro teria seis meses para a 
providência (L e i n? 6.989/82, art. 8'.’), o que, no 
caso, fo i excedido de dois dias, assim incom pleto  
o prazo legal de filiação partidária e, conseqüen
temente, irregistrável a candidata.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, conhecer do recurso es
pecial, e lhe dar provimento, para indeferir o registro 
de Eva Mariusa de Camargo O liveira, nos termos do 
voto do Relator, que fica fazendo parte integrante da 
decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — Moreira  A lves , 
Presidente — Decio M iranda, Relator — A . G. Valim  
Teixeira , Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  D ecio  M iranda  (Relator): Reza o 
parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, na parte 
precípua:

(...) «2. Sustenta o recorrente que a candi
data Eva Mariusa de Camargo O liveira seria ine
legível porque, egressa do Partido Popular, so
mente se filiou ao Partido Democrático Social em
4-8-82, fora do prazo permitido pela Lei ní 
6.989/82; que os candidatos Rozendo Ferreira de 
Souza, Terêncio de Andrade e Orestes M iraglia 
de Carvalho seriam da mesma forma inelegíveis 
porque, egressos do Partido Popular, dele sr des
ligaram em 4-3-82, filiando-se ao Partido Demo
crático Social, fora do prazo permitido na Lei 
Complementar n? 5/70.

3. Parece-nos, data venia, que com relação 
à candidata Eva Mariusa de Camargo O liveira, 
razão assiste ao recorrente. Segundo o artigo 8?, 
da Lei ní 6.989/82, que modificou a redação da 
alínea c do § 4? e § 5?, do artigo 110, da Lei Orgâ
nica dos Partidos Políticos, alterando o prazo 
inicial de 30 dias para seis meses, os efeitos re- 
troagiriam a 2-2-82, para aqueles filiados ao par
tido que tomou a iniciativa da incorporação, 
encerrando-se, portanto a 2-8-82. No caso. a can
didata, conforme esclarece o próprio PDS e a f i

cha de filiação de fl. 294, somente se filiou ao 
Partido em 4-8-82, não satisfazendo o requisito 
essencial de filiação partidária. Quanto aos de
mais candidatos, temos por perfeitamente vá li
das as filiações ao Partido Democrático Social 
porque nele ingressaram em março de 1982, den
tro do prazo de 6 meses, e não de 30 dias, como 
entende o recorrente.

4. Resta observar, ainda, que o Egrégio T r i
bunal Regional de Mato Grosso não cumpriu, no 
julgamento, a norma constante do artigo 18, da 
Resolução ní 11.278, e do artigo 13, da Lei Com
plementar ní 5/70, segundo os quais o julgamen
to realizar-se-á em sessão única. Ao contrário, o 
julgamento foi iniciado em sessão de 24-9-82, com 
pedido de vista do Exmo. Sr. Juiz Eliseu Cerisa- 
ra, sendo concluído apenas em sessão do dia 27-
9- 82. y

5. Diante do exposto, somos pelo conheci
mento do presente recurso para, provido parcial
mente, seja indeferido o registro da candidata 
Eva Mariusa de Camargo O live ira .» (fls. 401/2).

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  D ecio  M iranda  (Relator): Se
nhor Presidente, deixo de considerar a matéria alusiva 
à falta de cumprimento, pelo Tribunal recorrido, da 
norma alusiva à continuidade do julgamento, na mesma 
sessão. Mera irregularidade, ditada pelas circunstân
cias, sem influência na substância do julgado.

No tocante à filiação partidária da candidata Eva 
Mariusa de Camargo O liveira, acolho o parecer da dou
ta Procuradoria-Geral Eleitoral.

Egressa do Partido Popular, seu prazo para filia 
ção em outro Partido, no caso o PDS, terminara a 2-8- 
82 e ela somente se filiou em 4-8-82.

Conheço em parte do recurso especial, e nela lhe 
dou provimento, para indeferir o registro de Eva Ma
riusa de Camargo Oliveira.

É o meu voto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. ní 5.452 — Classe 4? — M T  — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Recorrente: Sublegenda 2 do PM D B de Rondonópo- 
lis, por seu Delegado Especial.

Decisão: Conheceu-se em parte do recurso, e nel® 
se lhe deu provimento. Decisão unânime.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Muhoz, D ecio  Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, Jose 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A C O R D À O  N f 7.091
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.454 — Classe IV  — Mato Grosso

Recurso especial.
Prazo.

Se o  acórdão não é publicado na Sessão df 
Julgamento, o  prazo recursal só se in icia a partd  
do dia em que se der a sua publicação no Diâr>° 
da Justiça.



Junho de 1983 B O LETIM  E L E IT O R A L  N? 383 47

Para merecer conhecim ento pela letra a do 
inciso I, do art. 276 do Cód. E leitora l, o recurso 
especial deve demonstrar que a decisão recorrida  
fo i proferida contra expressa disposição de lei.

Recurso especial a que se nega conheci
mento.

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

ral, por unanimidade de votos, negar conhecimento ao 
recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — Moreira  A lves . 
Presidente — J. M . de Souza Andrade, Relator — A. 
G. Valim Teixeira , Procurador-Geral Eleitoral, Substi
tuto.

(Publicado em sessão de 15-10-821.

RELATORIO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Relator): 
Senhor Presidente, em acórdão de 24-9-82 que foi publi
cado, através de Edital, no D iário  da Justiça  do Estado 
de Mato Grosso de 28-9-82, o Tribunal Regional E leito
ral daquela Unidade da Federação negou provimento a 
recurso ordinário interposto pela sublegenda do 
PM DB-II contra decisão que deferira os registros dos 
candidatos A ldo Rezende de Mendonça (para Vereador 
Pelo PDS) e Sebastião Martins Borges (para Vice- 
Prefeito pela Sublegenda PDS-I). por entender regular 
e tempestiva a filiação dos recorridos ao Partido Demo
crático Social, na condição de egressos do antigo PP.

Recorre dessa decisão a Sublegenda PM D B-II. ale- 
Kando que o acórdão regional pecou por omissões quan- 
t° ao exame de questões suscitadas pela recorrente, 
deixando ainda de apreciar provas, e sendo deficiente 
de fundamentação.

No mérito, sustenta que a decisão recorrida violou 
0 art. 67, § 3?, da Lei n? 5.682/71, ao perm itir o registro 
de candidatos que se afastaram do Partido Popular em 
1-3-82 e 3-3-82, e se filiaram ao PDS em 31-5-82 e 13-5- 
82.

No Parecer de fl. 74. da lavra do ilustre Dr A. G. 
^alim Teixeira e aprovado pelo eminente Prof. Dr. Ino
cêncio Mártires Coelho, a douta Procuradoria-Geral 
Eleitoral manifesta-se pela intempestividade do apelo. 
Porque «a decisão impugnada foi tomada em sessão de 
24-9-82 (fl. 64), e o recurso protocolado somente a 30-9- 
82 (fl. 66 )».

E o relatório. Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela- 
tor): Senhor Presidente, concessa maxima venia, o re
curso não é intempestivo, porque a publicação do v. 
acórdão de fls. 62/64. que está datado de 24-9-82. só se 
deu em 28-9-82, por edital, conforme está registrado à 
'■ 65. Assim, tenho como tempestivo o recurso, porque 

Protocolizado em 30-9-82.
Contudo, não assiste razão à recorrente. Quanto às 

■alhas e omissões apontadas no apelo, seria indispensá
vel que tivessem sido objeto de embargos de declaração 
na instância a quo, a fim de que se tornassem cabíveis 
as alegações da recorrente.

No que concerne à questão de mérito, diz a recor- 
rente que os recorridos não poderiam beneficiar-se com

favores da Lei n? 6.989/82. que aumentou de trinta 
Hl dias para seis (6 ) meses o prazo concedido aos des

contentes com a incorporação PP/PM D B. para 
"iarem-se a outro partido que não o incorporador. não 

ae lhes aplicando a regra do § 3? do art. 67, da Lei n?
5-682/82 .

Esqueceu-se a recorrente, todavia, que os efeitos 
da Lei n" 6.989/82 retroagiram até 2 de fevereiro de 
1982, de conformidade com o disposto no art. 8'.’ desse 
Diploma Legal. Assim, o v. acórdão recorrido não ne
gou vigência ao art. 67, § 3?, da Lei nV 5.682/71.

De acordo com o que foi decidido nas instâncias da 
prova, também não houve desrespeito aos artigos 116, 
§§ 1? e 2°, e 118, § 1?, da Resolução n“ 10.785/80, de vez 
que as filiações se fizeram com obediência aos ditames 
legais.

De quanto exposto, Sr. Presidente, nego conheci
mento ao recurso especial, por entender que a decisão 
recorrida não foi proferida contra expressa disposição 
de lei.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.454 — Classe 4C-MT — Rei.: Min. J. M. 
de Souza Andrade.

Recorrente: Sublegenda 2 do PM D B  de Itiquira, 
por seu Delegado Especial.

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

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz. Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A C 0 R D Ã O  N? 7.092
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.496 — Classe IV  — Maranhão

Recurso especial. Intempestividade. Falta de 
fundamentação.

Não se conhece de recurso especial in terpos
to fora do tríduo legal e sem a fundamentação 
adequada.

Obiter dictum: a falta de candidatos do P a r
tido a todas as eleições de âm bito estadual — re
sultante de não terem sido oportunamente substi
tuídos os candidatos cujos registros foram inde
feridos — é m otivo  de nulidade determinante do 
cancelamento automático do registro dos demais 
(Resolução n ‘.’ 11.270/82, arts. 23, 41 e 42).

Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — José Guilherm e V illela, Relator — A. G. 
Valim Teixeira , Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. O TR E -M A  deferiu o registro dos 
candidatos do PT B  aos cargos de Governador, Sena
dor, Suplente de Senador e Deputados Estaduais e, na 
mesma assentada, simplesmente indeferiu, por falta da 
documentação exigida, o registro dos candidatos a 
Vice-Governador e a Deputados Federais (cf. Acórdão 
de 16-9-82, fls. 181).
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2. Em 21-9-82, isto é, 5 dias depois da publicação 
do acórdão, o PTB /M A  apresentou pedido de reconsi
deração, no qual pleiteia o deferimento do registro dos 
candidatos Neon de Souza Roma e Edson Costa, ou se
ja, de 2 dos 5 escolhidos pela convenção para concorre
rem à Câmara Federal (v .f. 6), porque ficara comprova
do, quanto a eles, o dom icílio eleitoral pelo prazo da 
lei.

3. Julgando esse pedido de reconsideração, o 
TR E -M A  o indeferiu por intempestivo, através do acór
dão datado de 28-9-82 (fl. 193). Depois de mais 4 dias, 
em petição levada ao protocolo no dia 2-10-82 (fl. 196), 
os dois pretendentes à Câmara dos Deputados recorre
ram, através do Delegado Regional do PTB , procuran
do demonstrar o requisito do domicilio eleitoral e justi
ficar o atraso na respectiva comprovação pela demora 
na obtenção das certidões necessárias (fls. 195/196).

4. O Dr. Valim  Teixeira, pela douta Procuradoria- 
Geral, opinou pelo não conhecimento do recurso tanto 
pela intempestividade quanto pela falta de indicação de 
texto violado ou de divergência de julgados (fl. 205).

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. Não há a menor dúvida sobre a in
tempestividade do presente recurso — que seria espe
cial —, por ter sido interposto além do tríduo, como já 
o fora o pedido de reconsideração apresentado ao TRE  
(talvez, se tivesse sido oportuno, o Tribunal Regional 
houvesse podido admiti-lo como embargos de declara
ção).

2. Além  de intempestivo, o recurso não indicou 
norma legal supostamente violada nem dissídio de ju l
gados, o que seria outro m otivo para dele não conhecer, 
como agora faço.

3. Não posso deixar, contudo, de acentuar que o 
registro deferido pelo TR E  não se harmoniza com as 
disposições legais, quer pela falta de Vice-Governador, 
que deveria ter sido registrado em chapa única e indi
v is ível com o Governador (Resolução nf 11.270/82, art. 
23, § 1?), quer pela ausência de candidatos a Deputados 
Federais, que acarreta a nulidade do registro (art. 23, § 
3?). Mesmo que se pretendesse a substituição dos no
mes para preenchimento das vagas, não haveria sequer 
prazo para fazê-lo (arts. 41 e 42). Embora o art. 42 alu
da ao cancelamento automático do registro dos demais 
candidatos pela falta de substituição oportuna de can
didato a eleição majoritária, que teve seu registro inde
ferido, penso que não compete ao TSE  declarar esse 
cancelamento, mormente ao julgar recurso do próprio 
Partido a ser prejudicado com essa providência, o que, 
sem dúvida, constituiria intolerável reform ado in 
pejus.

4. Feita a consideração acima, ratifico minha con
clusão pelo não conhecimento do recurso.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.496 — Classe 4“ — M A  — Rei.: Min. José 
Guilherme Villela.

Recorrente: PTB  por seu Delegado.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Muhoz, D ecio  Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e V illela, e o Dr. Valim Teixeira . Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

A C Ô R D À O  N f 7.093 (*)
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.458 — Classe 4! — Goiás

Reabilitação. Dispensável a sentença de rea
bilitação no caso, se o D ecreto-le i n." 201, de 1967, 
lim ita  a cinco anos, no caso já decorridos, a 
inabilitação.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral, por maioria de votos, conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fa
zendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — Decio M iranda, Relator — J. M . de Sou
za Andrade, Vencido — Soares M uhoz, Vencido — 
Valim Teixeira , Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  D ecio  Miranda  (Relator): E esta 
a ementa do acórdão recorrido:

"Inelegib ilidade. O condenado por delito 
contra administração pública, previsto no 
Decreto-lei n? 201, de 27 de fevereiro de 1967, per
manece inelegível enquanto não alcança a reabili
tação (artigo 119 do Código Penal) — Inteligência / 
da alínea n, do inciso I, do artigo 1?, da Lei Com
plementar nf 5, de 29 de abril de 1970 — Recurso 
Im provido.”  (Fl. 90).

Recorre o candidato, dizendo que o Tribunal Regio
nal teria desprezado as provas constantes dos autos, 
porque está ele no pleno gozo de seus direitos políticos 
e, conforme a certidão negativa que inclui, nada consta 
contra sua pessoa nos últimos cinco anos. De resto, ex
tinta a pena pelo seu cumprimento, extinta ficou a pena 
acessória de inabilitação por cinco anos.

E o relatório.
VOTO

O Senhor M in is tro  Decio M iranda  (Relator): Se
nhor Presidente, a pretensão versada no recurso advém 
do Decreto-lei nf 201, de 1967, a dizer, no § 2? do art.
1?. que «a condenação defin itiva em qualquer dos cri
mes definidos neste artigo, acarreta a perda do cargo e 
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para 0 
exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de no
meação, sem prejuízo da reparação do dano causado ao 
patrimônio público ou particular.»

Ante esse texto, é de entender-se despicienda 8 
sentença de reabilitação, se com o decurso do praz° 
previsto desapareceu a inabilitação para o exercício de 
cargo público, inclusive eletivo.

Isto posto, conheço do recurso e lhe dou p ro v im e n 
to.

E X T R A T O  DA A T A

Rec. n? 5.458 -  Classe 4f — GO — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Recorrente: PM D B, por seu Delegado.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu Pr0‘ 
vimento, vencidos os Ministros Souza Andrade e Soa
res Muõoz.

Usou da palavra, pelo recorrente, o Dr. S ig m a r in g 8 
Seixas.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . P r e s e n t e 8 

os Ministros Soares Muhoz. D ecio  Miranda. Carlh

(Sessão de 15-10-82).
(•) V ide Acórdão nf 7.131, publicado neste B.E.. * 

pág. 79.
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Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A C O R D À O  N? 7.094
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.465 — Classe IV  — Minas Gerais

Recurso especial.

Prequestionamento.

Se o recurso especial se fundamenta na letra 
a do inciso I, do art. 276 do Cód. E leitora l, o seu 
conhecimento esta subordinado a que tenha sido 
ventilada a matéria no acórdão recorrido. A p lica 
ção da Súmula do Eg. S TF , verbetes de n?s 282 e ' 
356.

Recurso a que se nega conhecimento.

Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, negar conhecimento ao 
recurso, nos termos do voto do relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — J.M . de Souza Andrade. Relator — A . G. 
Valim Teixeira , Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  J .M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, contra sentença do MN1. Juiz 
Eleitoral de 169? Zona Eleitoral de Minas Gerais, que 
•ndeferira o pedido de registro de candidatos escolhidos 
na convenção municipal do Partido Democrático Social 
~~ PDS em Mato Verde (M G), foi interposto recurso em 
nome do Diretório Municipal do PDS nesse Município, 
e °  Eg. Tribunal Regional E leitoral do Estado de M i
nas Gerais deu provimento ao apelo, determinando o 
registro dos candidatos escolhidos na convenção muni- 
ClPal do Partido e indicados em sublegendas.

Esse registro havia sido indeferido, pelo MM. Juiz 
Eleitoral (fl. 95), ao fundamento de que a referida con- 
vençãõ municipal fora considerada nula. através de 
Sentença proferida pelo-seu antecessor na Comarca de 
Monte Azul (M G ), em mandado de segurança do qual 
Pendia remessa ex o ffic io  e recurso voluntário para o 
Egrégio TRE.

Depois desse indeferimento, o MM. Juiz Eleitoral de- 
jerira o registro de três sublegendas indicadas pelo De
lgado  Especial da Comissão Executiva Regional do 
PDS.

Mas o Eg. TR E , no v. acórdão recorrido, reformou 
? sentença que indeferira o registro e, concedendo-o. 
Julgou nulo o registro das sublegendas instituídas pelo 
Diretório Regional do Partido. Isto porque, ao julgar a 
Remessa ex o ffic io  e o recurso voluntário, no mandado 
e segurança, o Tribunal Regional já cassara a segu

rança concedida pelo Juiz Eleitoral, «por imprópria. 
sem embargo de ser examinada a validade da Conven
h o  em oportunidade adequada» (fls. 111).

. Assim, da decisão recorrida resultou o deferimento 
,e registro para os candidatos escolhidos em sublegen- 
Ss, pela Convenção Municipal, e a conseqüente declara- 

h °  de nulidade do registro relativo às sublegendas ins- 
'tuidas pelo D iretório Regional.

Dessa decisão, recorre Nelson de Freitas Neves, 
andidato a Prefeito por uma das três sublegendas ins

tituídas pelo Diretório Regional, alegando que transita
ra em julgado a sentença que concedera o registro des
sas três sublegendas e, portanto, o v. acórdão regional 
desrespeitou a coisa julgada, além de proferir decisão 
extra petita, de vez que declarou nulo o registro das su
blegendas do Diretório Regional, sem que isso tivesse 
sido pedido no recurso ordinário da outra facção parti
dária.

O recorrente cita como violados os artigos 460, 467 
e 468, do Cód. de Proc. C ivil, e traz para os autos a 
certidão de fl. 134, confirmatória do aludido trânsito 
em julgado no pedido de registro.

Em Parecer da lavra do ilustre Dr. A . G. Valim 
Teixeira, aprovado pelo eminente Prof. Dr. Inocêncio 
Mártires Coelho, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral 
emitiu o seguinte pronunciamento, verbis: (lê fls.
151/152 — Anexo).

É o relatório, Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, além de concordar com o Pare
cer da douta Procuradoria, acrescento que o não conhe
cimento do recurso especial se impõe, ainda, pela au
sência de prequestionamento.

Se houve julgamento extra petita , como sustenta o 
recorrente, cabia-lhe a oposição de embargos de decla
ração perante o Eg. TR E , a fim de que ficasse ventila
da, no acórdão recorrido, a matéria relativa à funda
mentação legal que levou o Tribunal a julgar nulo o re
gistro das sublegendas instituídas pelo Diretório Regio
nal, como conseqüência de ter deferido o registro das 
sublegendas instituídas pela Convenção Municipal.

Por outro lado, o v. acórdão recorrido não exam i
nou a mencionada nulidade de registro tendo em conta 
o trânsito em julgado da sentença que o concedera e, 
assim, se a matéria da res judicata  não foi ventilada no 
acórdão recorrido, a ausência de prequestionamento 
impede que se conheça do recurso especial, de confor
midade com o enunciado jurisprudencial contido nos 
verbetes de n?s 282 e 356, da Súmula de nosso Pretório 
Excelso.

Com estes fundamentos, não conheço do recurso 
especial.

E como voto, Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.465 — Classe 4? — MG — Rei.: Min. J. 
M. de Souza Andrade.

Recorrente: Nelson de Freitas Neves, candidato a 
Prefeito por sublegenda do PDS.

Recorrido: D iretório Municipal do PDS.

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

Usou da palavra, pelo recorrido, Dr. Célio Silva.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Mufloz, D ecio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e Villela e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

(A N E X O  AO  A C Ó R D Á O  N? 7.094).

1. Trata-se de recurso especial manifestado por 
Nelson de Freitas Neves, candidato a Prefeito de Mato 
Verde pelo Partido Democrático Social, por sublegenda 
instituída pela Comissão Executiva Regional, contra 
decisão do Tribunal Regional E leitoral de Minas Ge
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rais, que determinou o registro dos candidatos das 3 
sublegendas indicadas na Convenção Municipal do 
Partido Democrático Social, cancelando, conseqüente
mente, o registro das sublegendas indicadas pelo Dele
gado Especial da Comissão Executiva do referido Par
tido. Sustenta o recorrente que o julgado recorrido, as
sim decidindo, teria violado dispositivos do Código de 
Processo C ivil.

2. A  nosso ver, razão não assiste ao recorrente 
não devendo ser conhecido o recurso especial que mani
festou, de vez que o acórdão recorrido deu correta apli
cação aos dispositivos legais incidentes à espécie, 
abrigando-se, assim, na previsão contida na Súmula n? 
400, do Colendo Supremo Tribunal Federal. No caso 
dos autos, a instituição de sublegendas pela Comissão 
Executiva era descabida, de vez que ainda não julgado, 
definitivamente, o indeferimento dos registros dos can
didatos escolhidos em convenção, sendo precipitada a 
substituição encetada. Submetida ao exame do Juiz 
sentença concessiva de segurança, via da qual foi havi
da como de nenhum valor a convenção municipal, o 
magistrado indeferiu os registros dos candidatos dela 
oriundos e mandou registrar os candidatos escolhidos 
pela Comissão Executiva Regional. Acertada, segundo 
entendemos, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral 
que, enfrentando a matéria, ao reformar a decisão inde- 
feritória dos registros dos candidatos escolhidos na 
convenção — porque válida — por extensão e conse
qüência lógica, haveria de ordenar, também o cancela
mento dos registros requeridos pela Comissão Executi
va Regional, pelos vícios apontados e para evitar a 
existência de situações conflitantes.

3. Somos, pelo exposto, pelo não conhecimento ou 
não provimento do presente recurso especial.

Brasília, 10 de outubro de 1982 — A. G. Valim  
Teixeira, Subprocurador-Geral da República — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral E leito
ral.

A C Ô R D À O  N? 7.095
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.490 — Classe IV  — Ceará

Recurso especial. Ilegitim idade de parte. 
Coisa julgada.

1. Ilegitim idade do D ire tó rio  M un icipa l de 
Partido Po lítico , segundo torrencia l jurisprudên
cia do TSE.

2. A  alegada nulidade da convenção, que é 
o tema abordado no recurso que o T R E  indevida
mente deixou de apreciar, já  fo i objeto de decisão 
nos autos da ação direta requerida pelo mesmo 
recorrente, sem qualquer recurso de sua parte.

Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de voto, não conhecer dos recur
sos, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 -- M oreira A lves. 
Presidente — José Guilherm e V illela. Relator — A. G. 
Valim Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substitu
to.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e V ille la : Sr. Pre
sidente. O PDS de Crato (CE) pediu o registro dos can
didatos do Partido ao pleito municipal, em três suble
gendas, que foram instituídas pela convenção partidá
ria realizada em 4-8-82 (fls. 4/6). Para o desempate en
tre três sublegendas que obtiveram o mesmo número de 
votos, foi observado o critério da idade dos candidatos.

2. Um dos candidatos a Vereador — Ivan da Con
ceição Veloso — impugnou o pedido de registro, susten
tando a nulidade da convenção (fls. 148/163), porque o 
critério para o desempate deveria ser o sorteio, e não a 
idade. Paralelamente, o mesmo impugnante e outros 
convencionais pleitearam a nulidade da convenção pelo 
mesmo m otivo em ação autônoma (fls. 4/7).

3. O Dr. Juiz Eleitoral, embora reconhecendo a 
validade da convenção, julgou procedente a ação autô
noma para ordenar que os candidatos das sublegendas 
II e I I I  fossem escolhidos por sorteio entre as três cha
pas empatadas (fls. 66/72). Logo depois, no processo de 
registro, repeliu a impugnação, ratificando sua conclu
são pela validade da convenção, considerou formalmen
te regular o pedido de registro e renovou a determina
ção de sorteio entre as chapas lideradas por José do 
Vale Arraes Feitoza, Francisco Rodrigues de Melo e 
Francisco Walter Peixoto (fls. 190/194).

4. Em decisão de 20-9-82, o TR E  negou provimen
to ao recurso interposto nos autos da ação direta, se
gundo esta ementa:

«H ábil, por ser específico, é o recurso acionado 
com esteio nos arts. 264 e 265, do Código E leito
ral, dos atos, resoluções ou despachos dos Juizes 
do 1? Grau.

Havendo empate entre grupos, de um mesmo 
partido político, disputando duas vagas remanes
centes de sublegenda, o critério obrigatório a ser 
adotado é o do sorteio, ex v i do art. 19, parágrafo 
único, da Resolução TSE  — n? 11.278. de 25-5-82» 
(fls. 113 do apenso).

5. Em prosseguimento, na assentada de 27-9-82, 
foi homologada a desistência do recurso de Ivan da 
Conceição Veloso e julgado extinto o outro recurso do 
PDS, face ao decidido na ação direta. Eis a ementa res
pectiva:

«Homologa-se desistência de recurso quando 
o seu requerente é pessoa hábil.

Julga-se extinta súplica recursal frente à ma
téria já decidida. Prejulgado» (fl. 223).

6. Em petição de fls. 117/118 e nos embargos de 
declaração (fls. 119/121), insistiu Ivan na sua preten
são. mas os embargos foram rejeitados pelo acórdão de 
fl. 126.

7. Contra o acórdão referente à ação direta, o Di
retório Municipal do PDS do Crato interpôs recurso es
pecial (fls. 128/141), alegando, em preliminar, impro- 
priedade da ação e, no mérito, que o desempate deveriã 
ser pela idade dos candidatos, e não por sorteio. CitoU 
dispositivos legais pretensamente violados e julgados, 
não havendo qualquer outro recurso contra esse acór
dão, que transitou em julgado para Ivan da Conceiç®0 
Veloso (sua última manifestação, que está a Hs' 
145/146, não foi atendida pelo relator, fl. 146v.).

8. Em relação ao acórdão da outra ação — ou seja 
do processo de registro — houve também recurso do 
Diretório Municipal do PDS do Crato. no qual sustenta 
as mesmas razões do outro recurso (fls. 232/238) e de 
Ivan da Conceição Veloso (fls. 241/243), que afirma vio
lados os arts. 1.288 e 1.324 do Código C iv il e  37 e  38 do 
Código Processual C ivil, porque o acórdão do TR E  ná° 
poderia homologar desistência do recurso manifestada 
por quem não era sequer seu procurador.

9. A  douta Procuradoria-Geral, pelo Dr. Val>rn 
Teixeira, fez longo relato deste tumultuado processo e 
concluiu:

«Em  conclusão, portanto, parece que não de- 
vem ser conhecidos os recursos interpostos p®10 
Diretório Municipal, devendo ser cumprida a de 
cisão que determinou a realização do sorteio e. *e 
a sublegenda que foi excluída passar a ser a 
n? 2, ou a de n? 3, os seus instituidores d e v e r ã o  

indicar os candidatos a vereador na forma P re 
vista no art. 27 da Resolução n? 11.278. Caso ess* 
sublegenda não seja sorteada, permanecerá »  S1
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tuação prevista na sentença, que não foi alterada 
pelo Tribunal Regional Eleitoral. Se se entender 
que a decisão proferida pelo TR E  no Processo nV 
131, que não dizia respeito ao registro de candi
datos, mas, apenas, à validade da convenção, 
não pode prevalecer, por não ser admissível ação 
autônoma a respeito do assunto, deve também 
ser provido o recurso interposto por Ivan da 
Conceição Veloso, no processo de registro, no 
qual, sem poderes, delegado do partido, dizendo- 
se procurador do candidato, desistiu do recurso.

Prevalecendo a primeira hipótese o recurso 
interposto no Processo nV 131 estará prejudicado 
porque o candidato terá obtido o que pretendia» 
(v. 157).

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela (Rela
tor): Sr. Presidente. Quanto aos temas da improprieda- 
de da ação autônoma para obter a nulidade da conven
ção e do critério adequado para o desempate entre as 
sublegendas, são eles abordados apenas em recursos 
especiais do Diretório Municipal do PDS do Crato. que 
notoriamente não tem legitim idade para o recurso, co
nto é pacífico nesta Corte. Assim, não conheço dos re
cursos de fls. 128/141 do apenso e de fls. 232/238.

2. No que concerne ao recurso de Ivan da Concei
ção Veloso (fls. 241/243), teria ele procedência, já que o 
TRE-CE não poderia ter deixado de julgar seu recurso 
visando à nulidade da convenção , em virtude de uma 
desistência que não foi validamente manifestada. Mas, 
como assinalou o relator, ao despachar uma das muitas 
Petições desse recorrente, a falta de julgamento do re
curso para o TR E  tornou-se irrelevante (fl. 230v), por- 
Que toda a matéria abordada no recurso não apreciado, 
fora decidida no Processo nV 131 (ação direta promovi
da pelo mesmo recorrente com vistas à nulidade da 
convenção) contra a tese de nulidade da convenção, 
apesar de reconhecer que o desempate entre as suble- 
Èendas deveria ser por sorteio, que foi determinado e, 
a°  que parece, ainda não realizado.

3. O que o recorrente Ivan não obteve, e era seu 
°bjetivo na ação direta e no recurso relativo à impug- 
nação ao registro, foi anular a convenção municipal do 
PDS do Crato. Isso não lhe será mais possível, porque 
transitou em julgado para ele a decisão contrária, que 
lhe veio do TRE-CE  nos autos da ação direta por ele 
■ôesmo intentada. Quanto ao tema da impropriedade 
dessa ação, que é manifesta, o D iretório Municipal do 
pDS do Crato a aborda nos respectivos recursos espe- 
Oais, que não podem ser conhecidos por falta de legiti
midade do órgão municipal para recurso especial. Só 
Cesta, portanto, ao Partido dar execução ao que lhe foi 
determinado na instância ordinária, isto é, proceder ao 
sorteio com todas as implicações que dele advierem.

4. Em suma, não conheço dos três recursos espe- 
c,ãis .s u b ju d ice . •

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A  A T A

r  Rec. nV 5.490 — Classe 41 — CE — Rei.: Min. José 
Guilherme Villela.

_  Recorrentes: IV. Diretório Municipal do PDS de 
rato; 2V. Ivan da Conceição Veloso. Vereador pelo 
DS; 3?. D iretório Municipal do PDS.

v  Recorridos: IV. Ivan da Conceição Veloso e outros. 
ereadores pelo PDS. e José Ricardo Batista Pinto, 
embro do mesmo Partido; 2V. D iretório Municipal do 

PDS.

Decisão: Não se conheceu dos três recursos. Deci- 
j . 0 unânime. Usaram da palavra, pelos recorrentes: 

L  José Rui Carneiro, e pelos recorridos: Dr. Celio

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

AC Ô R D À O  N? 7.096
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.464 — Classe IV  — Minas Gerais

D iretório  M unicipal. Não tem legitimação pa
ra recorrer de decisão da segunda instância e lei
toral, área de atuação restrita ao d iretório  
regiona l.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — D ecio M iranda, Relator — A . G. Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em Sessão de 15-10-82)

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Decio Miranda  (Relator): Recor
re o Diretório Municipal do PDS, de decisão do TRE- 
MG, que reconheceu a Antonio Bueno de Moraes o d i
reito de instituir a sublegenda 3 do PDS, que o tem co
mo candidato a Prefeito do Município de Eloi Mendes.

A  Procuradoria-Geral E leitoral oficia pelo não ço- 
nhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda  (Relator): Não 
conheço do recurso, de vez que o diretório municipal do 
partido político não tem legitimação para recorrer de 
decisão da segunda instância eleitoral, área de atuação 
restrita ao diretório regional.

É o meu voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A  A T A

Rec. n? 5.464 — Classe 4V-MG — Rei.: Min. Decio 
Miranda.

Recorrente: Diretório Municipal do PDS.

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

Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares M uóoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82)

A C Ô R D À O  N? 7.097 
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso nV 5.470 — Classe 4.'
Minas Gerais

Recurso eleitoral: filiação de candidatb em 
afronta ao art. 67, § 3V, da L O P P .
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Não se encontra amparado pela exceção do 
art. 110, da L O P P . o candidato que. desfiliando- 
se do partido original, no caso o PP . antes de in i
ciado o processo de incorporação, se filiou  ao 
PD S. sem o necessário in terstíc io  de dois anos de 
filiação. A fronta  ao disposto no art. 67, § 3 da 
L O P P . Não se aplica a estes casos a situação ex 
cepcional da Le i n'.‘ 6.989/82.

Recurso conhecido e provido.
Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos, conhecer do recurso e 
lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator, que 
fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira Alves. 
Presidente — Gueiros Leite. Relator — Valim Teixeira. 
Procurador-Geral E leitoral Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82)

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Leite  (Relator): Senhor 
Presidente, o D iretório Municipal de Tarumirim, do 
Partido Democrático Social (PDS), requereu o registro 
dos seus candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Verea
dores, para o pleito de 15 de novembro de 1982, escolhi
dos em convenção realizada no dia 18 de julho do mes
mo ano.

Expedido o edital, o representante do Ministério 
Público argüiu a inelegibilidade de José Carlos da S il
va, por falta de dom icílio eleitoral; de Moacir Rocha da 
Silveira, por filiação partidária em discordância com o 
art. 94, § 1?, IV , do CE, e art. 2?, da Lei n? 5.782/72.

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PM D B), por seu presidente, impugnou Aniel Eller Du
tra. pelo não-atendimento às exigências da Lei n? 
4.737/65 e da Resolução n7 11.321, do TSE . sendo ele d i
retor da Escola Estadual Normal de Tarumirim.

O mesmo Partido impugnou, ainda, os pedidos de 
registro de José Cupertino da Cunha, José Francisco 
de O liveira, Messias Ferreira de Freitas e Joaquim Ce- 
sário de O liveira, candidatos a Vereador, juntando con
tra eles a documentação de fls. 160/167.

O Dr. Juiz E leitoral de Tarumirim julgou proce
dente. em parte, os pedidos do PDS, para indeferir os 
pedidos de registro dos candidatos a Vereador José 
Carlos da S ilva e Joaquim Cesário de Oliveira, o pri
meiro porque não possuía dom icílio eleitoral e o segun
do por se haver desfiliado do P P  em outubro de 1982 e 
se filiado ao PDS na mesma época.

Recorreu o PDS. inconformado com o indeferimen
to do registro de Joaquim Cesário de O liveira (fls. 
198/200), passando em julgado a sentença quanto a Jo
sé Carlos da Silva e também no tocante às impugna
ções desacolhidas. do PM D B  (fl. 201).

Os autos subiram ao Tribunal Regional Eleitoral 
com esse único recurso e sem contra-razões. decidindo- 
se dar provimento ao recurso e determinar o registro da 
candidatura de Joaquim Cesário de O liveira, vencidos 
os juizes Celso Barbi e Miranda de O liveira (fls. 
209/213).

O Acórdão não se encontra ementado e se apurou 
das notas taquigráficas, sabendo-se que o voto vence
dor defendeu a convalidação, pela Lei n? 6.989/82. das 
opções daqueles que, deixando o PP. filiaram-se ao 
PDS, antes da incorporação e sem sujeitarem-se ao 
período de estágio.

O M P, que defendia tese contrária, manifestou re
curso especial, por considerar ofendido o art. 67, § 31. 
da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Sem contra- 
razões, subiram os autos ao TSE . onde a douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral foi pelo conhecimento e 
provimento (fl. 221).

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente. Joaquim Cesário de O liveira filiou-se ao 
antigo Partido Popular (PP ) em 21 de abril de 1980. de
le se desfiliando em 22 de outubro de 1981, a fim de in
gressar no Partido Democrático Social (PDS), o que o- 
correu, efetivamente, em 22 de outubro de 1981.

Desse modo. o candidato recorrido não preencheu, 
realmente, o requisito imposto pela Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos, que é o interstício de dois anos, a 
contar da data da nova filiação, restando ofendido, 
pois, o art. 67. § 3?, da mesma LO PP.

Hipótese idêntica já foi examinada por este TSE, 
constituindo prejulgado para a eleição de novembro de 
1982. Trata-se do Acórdão n? 6.988, Recurso n? 5.379, de 
Mato Grosso, sendo eu mesmo o Relator. Eis a ementa 
do julgado:

“ Recurso eleitoral: filiação de candidatos em 
afronta ao art. 67. § 3?, da LO PP.

Não se encontram amparados pela exceção 
prevista no art. 110, da LO PP , os candidatos 
que. saindo do Partido original, no caso o PP. 
antes de iniciado o processo de incorporação, se 
filiaram ao PDS. incidindo, pois. na reprimenda 
da LO PP , art. 67. § 37. Só se podem candidatar 
pelo novo Partido após decorridos dois anos de 
filiação. Recurso conhecido e provido.”  (Parecer, 
fls. 220/221).

O Tribunal Regional Eleitoral a quo achou de apli
car à hipótese o art. 219. do CE. que recomenda ao
Juiz. na aplicação da lei eleitoral, atenda sempre aos 
fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se, inclu
sive. de pronunciar nulidades sem demonstração de 
prejuízo.

O ilustre Relator, em seu voto. corpo do Acórdão, 
disse que a oportunidade de opção criada pela Lei n? 
6.989/82. à mingua de qualquer outro óbice, convalida 
situações anteriores, desde que se afinem com a lei- 
Trata-se de regra de benefício que autoriza interpreta
ção ampliativa.

Diversamente votaram o Juiz Celso Agrícola Bar
bi. dentro da orientação do TSE . E com ele o Juiz Mi'
randa de O liveira.

Conheço do recurso do M P e lhe dou provimento 
para restabelecer a sentença de primeiro grau.

E como voto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.470 — Classe 47. — MG — Rei.: Min. Guei' 
ros Leite.

Recorrente: Procuradoria Regional Eleitoral.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro- 
vimento. Decisão unânime.

Presidência do M inistro M oreira  A lves. Presentes 
os Ministros Soares Muãoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. Aí. de Souza Andrade. Joss 
Guilherm e Villela  e Dr. Valim Teixeira. Procurador- 
Geral Eleitoral. Substituto.

(Sessão de 15-10-82)

A C Ô R D Á O  N? 7.098 
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.471 — Classe IV 
Minas Gerais

Recurso Especial. Não prescinde da indica' 
çáo do texto  de le i que se considere ofendido. oU 
de decisão divergente.
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Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
Parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — Moreira Alves. 
Presidente — D ecio Miranda. Relator — A . G. Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Decio Miranda  (Relator): O pa
recer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral refere 
tratar-se de recurso manifestado pelo Diretório Regio
nal do PM D B  contra decisão que manteve o registro de 
Lúcio A lves  Cardoso como candidato à Câmara Muni
cipal de Manhumirim, MG.

Em seguida, assim se pronuncia:
"2. Parece-nos, data venia, em que pese não 

indicar o recorrente texto de lei que teria si
do violado e nem divergência jurisprudencial, 
que merece ser conhecido e provido o presente 
recurso especial. Os fatos são incontroversos: o 
candidato Lúcio A lves  Cardoso, filiou-se ao Par
tido Democrático Social em 22-9-80 (fl. 12), 
filiando-se posteriormente ao Partido Popular em 
21-1-81 (fl. 17); em agosto de 1981, pediu o seu 
desligamento do Partido Popular, através de pe
tição despachada pelo M M . Juiz Eleitoral (fl. 33), 
inexistindo prova nos autos de sua nova filiação 
ao PDS, embora figure como suplente do Diretó
rio Municipal, não estando filiado a nenhum par
tido, portanto.

A  nosso ver, ao contrário do que entendeu a 
decisão recorrida, a situação do candidato não 
está agasalhada pela Le i nf 6.989/82. porque 
desligou-se do Partido Popular muito antes de 
iniciado o processo de incorporação, e nem por 
qualquer outro diploma legal. Na realidade, o 
Egrégio Tribunal a quo acabou por admitir prova 
indireta de filiação — fato de aparecer o candida
to como suplente do Diretório Municipal do Par
tido Democrático Social — não admitida, contu
do, pelo Tribunal Superior em pacifica jurispru
dência desde 1972. Na verdade, não se pode ad
mitir como restabelecida a prim itiva filiação ao 
PDS, apenas porque se desligou do P P  muito an
tes de iniciado o processo de incorporação.

3. Diante do exposto, somos pelo conheci
mento e provimento do presente apelo especial, a 
fim de que seja indeferido o registro de Lúcio A l
ves Cardoso, porque indemonstrada a» sua filia 
ção ao Partido Democrático Social.”  (fls. 123/4).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M inistro Decio Miranda (Relator): Trata-
?e de recurso especial e a orientação reiterada no Tri-
únal é no sentido de exig ir a indicação de disposição
e8a] que se considere ofendida, ou de aresto divergen
te.
a

. No caso, nem uma, nem outra, figuram no abrevia- 
r °  recurso de fl. 117, que apenas refere datas indicado- 
r®s da filiação partidária do candidato, sem deixar de 
econhecer que consta ele como suplente do Diretório 

local do PDS.

Isto posto, não conheço do recurso.

(Decisão uninime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. nf 5.471 — Classe 4.' — MG — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Recorrente: Diretório Regional do PM DB, por seu 
Delegado.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves. Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e Villela, e o Dr. Valim Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

AC Ô R D ÀO  N f 7.099
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso nf 6.476 — Classe 4f — Goiás

Recurso eleitoral: especial sem fundamenta
ção (CE, art. 276, I, letras a/b).

A  falta de indicação de norma legal que te
nha sido violada, bem como a ausência de 
dissídio jurisprudencia l colacionado pelo recor
rente, levam ao não-conhecim ento do recurso es
pecial, tanto mais que confessadamente desapa
relhado no mérito.

Não conhecimento.
Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves, 
Presidente — Gueiros Le ite , Relator — Valim Teixeira , 
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82)

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, trata-se de recurso interposto pelo Diretó
rio Regional do Partido Democrático Trabalhista con
tra decisão do Tribunal Regional de Goiás, que, man
tendo sentença de primeira instância, indeferiu os re
gistros de Milton Honório Medeiros e Sebastião Ferrei
ra de Melo, candidatos aos cargos de Prefeito e Verea
dor do Município de Itapaci.

Eis a ementa do acórdão recorrido:

“ Filiação partidária. Prova. No registro de 
candidatura, cabe ao Partido interessado, ou ao 
próprio candidato, provar que esse último é be
neficiário da norma expressa no art. 3f da Lei nf 
6.989/82. Ausente essa prova, impossível 
conhecer-se da incidência do benefício excepcio
nal.”  (fl. 73).

Aqui no Tribunal, onde o recurso subiu sem 
contra-razões, deu parecer a douta Procuradoria-Geral 
Eleitoral no sentido do não-conhecimento do recurso 
especial, uma vez que o recorrente se limitou a declarar 
que discordava da decisão do Tribunal recorrido, ao 
tempo em que se propõe juntar novos elementos de pro
va para análise superior. Não indicou texto de lei que 
tivesse sido violado, nem dissídio jurisprudencial.

È o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, adoto as conclusões do ilustrado parecer. 
Basta ler-se a singela petição de recurso, às fl. 75 onde 
está dito:
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“ Em face das razões apresentadas no recurso 
e pela discordância do julgamento do M M . Juiz 
da Comarca, requeremos seja o presente processo 
submetido a Julgamento do Tribunal Superior 
Eleitoral, pelo que protestamos pela juntada de 
novos elementos comprobatórios para análise su
perior.”  (Fl. 75).

De fato, não há qualquer menção a texto de lei que 
tivesse sido violado; nem a divergência jurisprudencial 
enspjadora do recurso pela letra b, I, do art. 276, do 
CE. Por outro lado, na parte de mérito, o recorrente 
rebela-se apenas contra a decisão a quo e confessa o 
desaparelhamento de sua queixa.

Não conheço do recurso.

É como voto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. nf 5.476-Classe 4f — GO — Rei.: Min. Gueiros 
Leite.

Recorrente: D iretório Regional do PD T, por seu 
Presidente.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A C Õ R D Á O  N f 7.100
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso nf 6.479 — Classe 4! — Bahia

Recurso E le itora l.

Para que possa m erecer conhecimento, o re
curso especial deve demonstrar que a decisão re
corrida (o i proferida contra expressa disposição 
de lei, ou d iverg ir da interpretação que outra de
cisão de Tribunal E le itora l deu a determinada 
questão de direito.

Recurso a que se nega conhecim ento.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — J. M . de Souza Andrade, Relator — 
Valim Teixeira , Procurador-Geral E leitoral Substituto.

(Publicado em Sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, adoto como relatório o Parecer 
da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, da lavra do 
ilustre Dr. A . G. Valim  Teixeira, aprovado pelo emi
nente Prof. Dr. Inocêncio Mártires Coelho, que tem o 
seguinte conteúdo: (lê fl. 95 Anexo).

É o relatório. Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, ao apelo de fls. 84/86 foi dado

o nome de recurso ordinário, mas, trata-se de discussão 
sobre registro relativo a eleições municipais e, assim, o 
recurso só pode ser apreciado como especial.

Em assim sendo, considerando-se que o recorrente 
não aponta nenhum dispositivo legal que pudesse ter 
sido violado pelo v. Acórdão regional, e nem traz à cola
ção qualquer divergência jurisprudencial, nego conheci
mento ao recurso, de conformidade com a pacífica ju
risprudência desta Corte Superior, acompanhando a 
conclusão do Parecer da Chefia do M inistério Público 
Eleitoral.

É como voto. Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. nf 5.479 — Classe 4Í-BA — Rei.: Min. J. M. 
de Souza Andrade.

Recorrente: José Evaldo de Menezes, candidato a 
Prefeito pelo PDS.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

(A N E X O  AO A C Ó R D ÁO  N f 7.1001

1. Trata-se de recurso interposto por José Evaldo 
de Menezes contra decisão do Egrégio Tribunal Regio
nal Eleitoral da Bahia que. mantendo sentença de Pri" 
meira Instância, deferiu o registro de Carlos Pires 
Monte Santo candidato à Câmara Municipal.

2. Entendemos, data venia, que não merece ser 
conhecido o presente apelo, uma vez tratar-se de maté
ria de fato — filiação partidária — e o recorrente não 
indica texto legal violado pela decisão recorrida, nern 
divergência jurisprudencial.

Ainda a nosso ver, quanto as providências de or
dem correcional que os autos indicam devam ser toma- 
das, já o foram pelo próprio Tribunal Regional sendo 
desnecessário, assim, que o assunto seja tratado peran
te essa Corte Superior.

3. Diante do exposto, somos pelo não conhecimen
to do presente recurso especial.

Brasília, 11 de outubro de 1982. — A . G. Valirn 
Teixeira, Subprocurador-Geral da República "  
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleito
ral.

A C O R D Ã O  N f 7.101
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso nf 5.482 — Classe 4f — Goiás

Recurso eleitoral: filiação. Processamento re- 
guiar de ficha partidária (com o ocorre).

Não é o visto do Juiz. nem a data em que es
se visto é aposto, que filiam  o eleitor. Se a ficha 
fo i entregue dentro do prazo, não im porta a date 
em que fo i visada, desde que a filiação tenha si
do deferida pelo Partido  e dentro do prazo legal- 
A s falhas cartorárias ou jud icia is  não devem set 
transferidas à responsabilidade do Partido neta 
do candidato.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.
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Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e 
lhe dar provimento, nos termos do voto do relator, que 
fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira A lves, 
Presidente — Gueiros Le ite , Relator — Valim Teixeira. 
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, trata-se de recurso interposto pelo Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PM D B ), por seu 
Delegado, contra decisão do Tribunal Regional E leito
ral de Goiás, que manteve o indeferimento do registro 
de Maria de Souza Bispo, candidata à Vereança no Mu
nicípio de Sítio Abadia, por falta de filiação partidária 
dentro do prazo legal.

Sem contra-razões, subiu o recurso ao Tribunal, 
onde a Procuradoria-Geral Eleitoral deu parecer pelo 
conhecimento e provimento do recurso, que embora ma
nifestado inominadamente, deverá ser havido como es- 
Pecial. A  ficha partidária da candidata teria sido pro
cessada regularmente e em tempo hábil, ao contrário da 
decisão a quo (fl. 102).

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, dos autos se verifica que a data de filiação 
constante da ficha é de 12 de abril de 1982 (fl. 74). A  fl. 
75 consta recibo da escrivã eleitoral, declarando haver 
recebido o documento em 14 de maio. Na folha seguin
te. a mesma servidora declara, dirigindo-se ao Juiz, 
9ue a ficha fora entregue em cartório em 12 de abril e 
não em 14 de maio.

E acrescenta haver deixado de mencionar, na certi
dão de relação de filiados do Partido (o PM D B), a João 
de O liveira Reis, Presidente do Diretório Municipal do 
pDS de Sítio d 'Abadia, por não ter o número de filiado 
n° partido e por não estar com o carimbo de confere, 
faltando ainda a assinatura do Juiz.

O Juiz eleitoral, na sentença de fl. 81, observou 
9ue havia uma certa contradição entre as diferentes 
certidões fornecidas pela escrivã. Essa contradição, no 
entanto, é facilmente explicável nesse período de tu- 
n'ulto jireeleitoral, ainda mais sabendo-se que a referi
da escrivã, neste último ano, não tivera nem dia nem 
•'Pite, nem sábado nem domingo, para descansar, por 
causa do acúmulo de serviço.

Concluiu, porém, por indeferir o registro, porque a 
filiação não se teria processado regularmente, uma vez 
SUe numa das certidões a escrivã aponta umâ série de 
■rregularidades. como a falta do número de filiação, de 
carimbo de confere e ausência do visto do Juiz.

Ora, a ficha da candidata está nos autos, à fl. 74. 
Foi recebida pelo cartório antes de 15 de maio (em 14 
de maio segundo o recibo de fl. 76, ou em 12 de abril. 
Se8úndo a declaração da escrivã, à fl. 76). A  não inclu- 
s®o do nome da candidata em relação dos filiados, feita 
Pelo Cartório, está esclarecida pela própria escrivã, às 
*• 76, quando afirma que excluiu o nome porque a fi- 

cna estava sem número e sem a sua própria conferência 
e 0 visto do juiz.

A  eleitora estava filiada desde abril. O partido en- 
regou a ficha à Justiça Eleitoral, na pior das hipóte- 

*es. em 14 de maio, dentro do prazo para filiação. Dian- 
,e disso, as falhas cartorárias e judiciais, ainda que 
!Ustificadas pelo acúmulo de serviço, não podem ser 
"Pputadas nem ao partido nem à candidata.

Não é o visto do juiz, ou a data em que esse visto é 
colocado, que filiam o eleitor. Se a ficha foi entregue

dentro do prazo, não importa a data em que foi visada, 
desde que a filiação fora deferida pelo partido dentro 
do prazo legal.

Conheço do recurso e lhe dou provimento.

Ê como voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. n? 5.482 — Classe 4‘ — GO — Rei.: Min. 
Gueiros Leite.

Recorrente: PM DB, por seu Delegado.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro
vimento. Decisão unânime.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Muhoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela e o Dr. Valim Teixeira , Procurador 
Geral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A C Ô R D ÁO  N? 7.102 

Recurso n? 5.502 — Classe IV  — Ceará

Convenção municipal. Pretensão à declara
ção de sua nulidade.

1. M ero  lapsus calami do acórdão, reco 
nhecível de plano, sem preju ízo do verdadeiro 
pensamento da frase, não autoriza sua desconsti- 
tuição. 2. Matéria de prova, sobre fatos con tro 
vertidos, insuscetível, p o r igual, de discussão na 
instância especial.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Decio M iranda, Relator — A. G. Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  D ecio  Miranda (Relator): O Juiz 
Eleitoral da Comarca de Caririaçu, analisando a im
pugnação feita aos candidatos resultantes da conven
ção municipal do PDS, findou por declarar nula a con
venção, pelos vícios que aponta. (Fls. 75/83).

O Tribunal Regional Eleitoral, contudo, por vota
ção unânime, reformou a sentença, em acórdão encima
do por esta ementa, que o resume:

“ Ementa: Prova contraditória e claudicante 
não serve de arrimo à comprovação dos fatos 
apontados como irregulares.

As chapas para votação de convencionais, 
desde que tenham as mesmas dimensões, podem 
ser datilografadas, não sendo causa de nulidade 
porque sua largura difere de característica o fi
cial.

As listas ou chapas de candidatos entregues 
à Diretoria Executiva partidária, até cinco dias 
após a data da convenção, atendem à norma le
gal.

À  liderança de bancada em casa legislativa 
conf ri- ao seu titular o voto cumulativo.
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Reforma-se sentença que anulou convenção 
partidária levada a efeito sem restrições por par
te de seus convencionais, concedendo-se registro 
aos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e verea
dores das respectivas sublegendas." (F l. 139).

Embargos de declaração, para que se viesse a afir
mar a quebra do sigilo do voto na convenção, vieram a 
ser rejeitados, em concordância com o parecer da 
Procuradoria-Regional Eleitoral, que, no julgamento 
precedente, opinara pela confirmação da sentença. (Fl. 
147).

Ao acórdão opõem recurso especial os impugnantes 
da convenção, sustentando: a) a afirmação do acór
dão, de que as chapas de candidatos devem ser entre
gues à Comissão Executiva até cinco dias após a data 
da convenção, contraria o § 3“ , do art. 2", da Lei n?
6.978/82, com a redação dada pelo art. 5" da Lei n“
7.015/82, a dizer que "as  chapas serão apresentadas à 
Comissão Executiva dos Partidos dentro de cinco dias 
a contar da data da publicação do edital da Conven
ção": b) o art. 60 da Lei n? 5.682/71 exige o voto dire
to e secreto na convenção, e, no entanto, a decisão re
corrida admitiu o contrário, ao sustentar que a quebra
do sigilo não ficou provada; c) o art. 61 da Lei n?
5.682/71 c/c o art. 3?, da Resolução n? 11.278/82, só per
mite participarem da Convenção os membros do D ire
tório e as demais figuras que indica, mas, no caso, nela 
tomou parte, como escrutinador, pessoa estranha, o Sr. 
Carlos Botelho, quando outros são os nomes que a ata 
indica como escrutinadores e convencionais. (Fls. 
149/151).

A  Procuradoria-Geral E leitoral oficia pelo conheci
mento e provimento do recurso, e isto porque "apon 
tam os recorrentes texto expresso de lei segundo o qual 
as chapas deverão ser apresentadas até três dias da 
convenção, quando o TR E , no acórdão, diz que as cha
pas podem ser entregues à Comissão Executiva do Par
tido até cinco dias após a data da convenção". (Fl. 
157).

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  D ecio  M iranda  (Relator): A  a fir
mação do acórdão, que impressionou o parecer da dou
ta Procuradoria-Geral Eleitoral, não tem, evidentemen
te, sabor de realidade. Corresponderia a uma impossi
bilidade absoluta: apresentar chapas a serem votadas 
na convenção, no prazo de cinco dias — m irabile dictu 
— após a realização desta.

Trata-se de mero Iapsus caíami.
O que o acórdão evidentemente quis afirmar, e está 

na lei, é que as listas ou chapas de candidatos devem 
ser entregues à D iretoria Executiva Partidária "dentro 
de cinco dias a contar da data da publicação do edital 
da Convenção".

Declara-o a lei, na redação dada, pelo art. 5í da Lei 
n? 7.015, de 16-7-82, ao § 3? da Lei ní 6.978/82: "a s  cha
pas serão apresentadas à Comissão Executiva dos Par
tidos dentro de cinco dias a contar da data da publica
ção do edital de convocação...".

O segundo item de oposição ao acórdão concerne a 
matéria controvertida, no exame dos fatos: se o sigilo 
da votação ficou, ou não, provado.

O terceiro item, quanto a haver participado da con
venção pessoa a ela estranha, que teria servido de es
crutinador, careceu de embargos de declaração ao acór
dão, que melhor o esclarecesse, de vez que fora rejeita
da a impugnação neste ponto, como em outros, pela 
consideração genérica de que "a  prova testemunhai, 
contraditória e claudicante, não serve de arrimo a com
provação de fatos apontados como irregulares". (Fl. 
140 prin c.).

Observe-se, por demasia, em favor da solução dada 
pelo acórdão à espécie dos autos, a circunstância de ter 
sido unânime a decisão.

Isto posto, não conheço do recurso. \

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.502 — Classe 4? — CE. Rei.: Min. Decio I 
Miranda.

Recorrentes: José Agostinho de Freitas, Pedro Go- : 
mes de Lima e José Roque Neto, vereadores e candida
tos à reeleição pelo PDS.

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

Usaram da palavra, pelos recorrentes: Dr. Jorge 
Vinhais. Pelo recorrido: Dr. Isac Sombra Rodrigues.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares MuAoz, Decio Miranda, Carlos \ 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A C O R D À O  N? 7.103
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.483 — Classe 4!
— R io de Janeiro

Filiaçáo partidária. Para efeito de 1 
candidatar-se por novo partido, a desfiliaçâo de 
outro exige o in terstíc io  de dois anos.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, conhecér do recurso es
pecial e lhe dar provimento, nos termos do voto do re
lator, que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  Alves- 
Presidente — Decio M iranda, Relator — Valim 
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Decio Miranda  (Relator): Se
nhor Presidente, leio o parecer da douta Procuradoria- 
Geral Eleitoral, que figurará, por fotocópia, em apenso 
ao acórdão a resultar deste julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Decio M iranda  (Relator): Se- 
nhor Presidente, o parecer bem reflete a situação dos 
autos e a solução, que propõe, oferece conformidade 
com a orientação deste Tribunal.

Acolhendo-o. conheço do recurso especial e lhe dou 
provimento.

IDecisâo unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. nV 5.483 -  Classe 4: — RJ -  Rei.: Min. Deci° . 
Miranda.

Recorrente: PTB , por seu Delegado.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu Pr0” 
vimento. Decisão unânime.

Presidência do M inistro M oreira  A lves. Presente* 
os Ministros: Soares MuAoz, Decio Miranda, Carlos
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Madeira, Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira. Procurador- 
Geral Eleitoral. Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

PA R E C E R  A  QUE SE REFERE O ACO RD ÃO  
N? 7.103

1. Trata-se de recurso especial manifestado pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro, por seu Delegado, con
tra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro, que deferiu o registro da candidatura de Jair 
Frederico à Assembléia Legislativa, por aquela legen
da. face ter sido conhecida sua anterior filiação parti
dária. Sustenta o recorrente que o julgado recorrido, 
assim decidindo, teria violado disposições expressas de 
lei.

2. Parece-nos, data venia. que o presente recurso 
especial deverá ser conhecido e provido. O candidato, 
tendo se desfiliado do Partido Democrático Social e se 
filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, só poderá ser 
candidato, por este Partido, a partir de 14 de novembro 
de 1983. Resulta esclarecido, do exame dos autos, que o 
registro do candidato fora anteriormente indeferido, em 
decisão que transitou em julgado e o Tribunal Regional 
Eleitoral, sem recurso ou provocação das partes, de 
°ficio. reapreciou a questão para deferir o registro, me
diante simples provocação da Secretaria. Saliente-se. 
Por outro lado. que o Partido esclareceu nos autos que 
havia escolhido o candidato, e requerido o seu registro. 
s®m saber que o mesmo era antes filiado ao Partido De
mocrático Social e que sua ficha sequer estava em si
tuação regular. A  filiação do candidato ao Partido T ra
balhista Brasileiro, na realidade, importou no cancela
mento automático da filiação ao Partido Democrático 
Social. O candidato está filiado ao Partido Trabalhista 
Erasileiro. Não tem. entretanto, condições de elegib ili
dade para disputar o próximo pleito.

3. Somos, pelo exposto, pelo conhecimento e pro- 
Vlmento do presente recurso especial.

Brasília, 11 de outubro de 1982 — A . G. Valim  
Teixeira, Subprocurador-Geral da República — 
Jnocèncio M ártires Coelho, Procurador-Geral E leito
ral.

A C O R D Ã O  N? 7.104
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso nf 5.488 — Classe 4f — Minas Gerais

Recurso especial em que náo fo i indicado 
texto de le i que teria sido violado pela decisão 
impugnada, nem divergência jurisprudencial.

Não conhecim ento p o r absoluta falta de 
fundamentação.

%

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito- 
ra*. por unanimidade de votos, não conhecer do recur- 
s°. nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
Parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

p Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira A lves, 
residente — Gueiros Le ite , Relator — Valim Teixeira. 
rocurador-Geral E leitoral Substituto.

(Publicado em Sessão de 15-10-82).

RELATORIO

p O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
residente, o Tribunal Regional E leitoral de Minas Ge- 
a*s, examinando sentença do MM. Dr. Juiz Eleitoral 
e Lambari, que desprezando impugnação deferiu o re

gistro dos candidatos do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro (PM D B ) à Câmara de Vereadores, 
houve por bem confirmá-la.

Recorrera da decisão de primeiro grau o Presidente 
do Diretório Municipal do PDS, abordando, também, 
aspecto pertinente à nulidade da Convenção do PM DB. 
E sobre o assunto, despiciendo o considerou o Tribunal 
Regional Eleitoral, seguindo os passos do parecer do 
MP.

E mais:

“ Restaria, então, analisar o problema da im
pugnação às candidaturas de (om issis ), candida
tos com inscrição deferida pelo Juiz e que se 
prende à questão de deficiência momentânea, no 
que diz respeito à filiação partidária ao PM DB. 
Um deles seria o problema da extemporaneidade 
da filiação. O outro seria que a sua filiação (os 
documentos, a ficha) não teriam chegado a tempo 
no Diretório, na Zona Eleitoral local, onde de
viam encontrar-se arquivados, ou seja, na pró
pria Zona Eleitoral de Lam bari”  (fls. 195/196).

Inconformado com essa decisão, dela recorreu para 
o TSE o Presidente do PDS, Roberto Bacha, também 
candidato a Vereador, alegando que as irregularidades 
não fiscalizadas pelo Juiz Eleitoral, como no caso, dão 
à parte interessada o direito de exigir o cumprimento 
da Lei (fls. 200/203).

Sem contra-razões, subiram os autos a este Tribu
nal, onde a douta Procuradoria-Geral E leitoral deu pa
recer pelo não conhecimento do recurso, o qual, por ser 
de natureza especial, não foi devidamente fundamenta
do, como exigido no art. 276, I, letras a/b, do Código 
Eleitoral (fl. 213).

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, antes, ao despachar nos autos, o ilustre 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral inadmitiu o 
recurso, exatamente porque náo apontava o menor 
dissídio jurisprudencial, muito menos o texto de lei que 
teria sido ofendido, a fim de que fosse plausível o seu 
recebimento (fl. 205).

Contudo, por força de agravo de instrumento, à fl. 
206, o mesmo douto Desembargador achou por bem re
vogar o seu despacho e ordenar a subida dos autos, 
tendo em vista, segundo ele, a orientação do Tribunal 
Superior no processamento dos atuais recursos de re
gistro de candidatos a cargos municipais (fl. 207).

Daí porque subiu este recurso, que realmente não 
deve ser conhecido, conforme também ressaltado no pa
recer da douta Procuradoria-Geral E leitoral (fls. 
212/213).

Não conheço.

É o meu voto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. n? 5.488 -  Classe 41-MG -  Rei.: Min. Guei
ros Leite.

Recorrente: Roberto Bacha, Presidente do Diretó
rio Municipal do PDS e candidato a Vereador pelo mes
mo Partido.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral Substituto.

(Sessão de 15-10-82).
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A C 0 R D A O  N? 7.105
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.491 — Classe 4! Agravo 
Santa Catarina

Prazo recursal.
Embargos declaratórios intempestivos, a que 

se seguiu recurso especial indeferido, porque  
também apresentado fora de prazo.

A gravo de Instrum ento a que se nega 
provim ento.

Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito

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

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 15 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — J. M . de Souza Andrade, Relator — 
Valim Teixeira , Procurador-Geral Eleitoral Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, inconformado com a decisão 
regional que indeferiu o seu registro como candidato a 
Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores — 
PT, o ora agravante opôs embargos de declaração ao v. 
Acórdão de fls. 30/32, que fora publicado em Sessão de
6-9-82 do Eg. Tribunal Regional E leitoral do Estado de 
Santa Catarina. Os embargos declaratórios foram opos
tos em 11-9-82, conforme traslado de fls. 36/37, e o T r i
bunal considerou-os intempestivos, conforme certidão 
trasladada à fl. 40. Essa decisão foi proclamada e pu
blicada em 14-9-82, conforme se vê às fls. 40/42. Persis
tindo na sua inconformidade, o ora agravante formulou 
o recurso especial de fls. 43/44, protocolado em 18-9-80, 
que veio a ser indeferido pelo r. despacho trasladado 
à fl. 10, por intempestivo.

Daí o agravo, interposto tempestivamente, mas que 
recebeu Parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral pelo 
seu desprovimento, nestes termos (lê fl. 52 — Anexo).

É o relatório, Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M inistro J. M. de Souza Andrade (Rela
tor): Sennor Presidente, ainda que os embargos de de
claração tivessem suspendido o prazo recursal para o 
apelo especial — o que não ocorreu, por terem sido 
opostos a destempo — , o recurso subseqüente não po
derá merecer seguimento, de vez que foi apresentado 
serodiamente.

Em assim sendo, acolho o Parecer da lavra do ilus
tre Dr. A . G. Valim Teixeira, aprovado pelo eminente 
Prof. Dr. Inocêncio M ártires Coelho, mantendo o r. 
despacho agravado pelos seus jurídicos fundamentos, 
uma vez que se configurou, sem qualquer dúvida, a in- 
tempestividade alí apontada.

Nego provimento ao agravo.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.491 — Classe 4" — AG-SC — Rei.: Min. 
J. M. de Souza Andrade.

Agravante: Luiz Benjamin Pereira, candidato a De
putado Federal pelo P T  (em causa própria).

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A N E X O  AO A C Ó R D ÃO  N? 7.105
1. Luiz Benjamin Pereira, candidato a Deputado 

Federal pelo Partido dos Trabalhadores de Santa Cata
rina, inconformado com o despacho que inadmitiu o re
curso especial que manifestara (fl. 10), agrava para o 
Colendo Superior Eleitoral, sustentando que o acórdão 
impugnado (fls. 30/32) teria violado disposição expres
sa de lei, sendo certo, ademais, que o apelo a que se ne
gara seguimento fora tempestivamente manifestado.

2. Sem razão o agravante, devendo ser mantido, 
por seus próprios fundamentos, o respeitável despacho 
agravado. Na verdade, o recurso especial inadmitido 
fora interposto serodiamente. Lido e publicado o acór
dão no dia 6 do mês de setembro, o recurso, entretanto, 
só foi apresentado no dia 18 do mesmo mês. No caso 
dos autos, não houve suspensão do prazo, pela interpo- 
sição de embargos de declaração, de vez que estes, 
também, foram manifestados a destempo.

3. Somos, pelo exposto, pelo não provimento do 
presente agravo de instrumento.

Brasília, 12 de outubro de 1982 — A. G. Valim 
Teixeira, Subprocurador-Geral da República — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral E leito
ral.

A C O R D ÃO  N? 7.106 
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.494 — Classe 4? — Ceará

Recurso eleitoral: intempestividade (não co
nhecimento).

A interposição regula-se pelo art. 13, § 2.", da 
Le i Com plem entar n'.‘ 5/70.

Ultrapassado o prazo de 3 (três) dias. a con
tar da leitura e publicação, é intem pestivo o re
curso e não deve ser conhecido.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior Eleito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so. nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília. 15 de outubro de 1982 — M oreira Alves. 

Presidente — G ueiros Leite, Relator — Valim Teixeirã. 
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): S enhor 
Presidente, decidiu o Tribunal Regional Eleitoral d° 
Ceará, em recurso interposto por Jairo Ferreira Pas- 
sos, candidato à Câmara Municipal de Acaraú pel° 
PDS. confirmar a sentença do Juiz Eleitoral que. inde
ferindo a impugnação por ele manifestada, mandou 
registrar V itor Marques de Araújo, candidato à mesma 
edilidade pela sublegenda PDS-2.

Dessa decisão recorreu Jairo Ferreira Passos, as 
fls. 52/54. Em suas contra-razões. o recorrido sustentou 
a intempestividade desse recurso (fls. 36/57). SubiraBJ 
os autos ao TSE , onde a douta Procuradoria G era l 
Eleitoral também reconheceu a intempestividade, opi
nando pelo não conhecimento do recurso.

E o relatório.



Junho de 1983 B O LETIM  E L E IT O R A L  N f  383 89

VOTO

' O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, com efeito, o acórdão fo i lido e publicado 
em 24 de setembro, dia a partir do qual teve início o 
prazo de três dias para a interposiçáo do recurso espe
cial (Lei Complementar n? 5/70, art. 13, § 2f). O recurso 
somente foi protocolado em 20 de setembro seis dias 
após a publicação do acórdão.

Não conheço por intempestivo.

É como voto.

(Decisão un&nime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nf 5.494 — Classe 41 — CE — Rei.: Min. Guei
ros Leite.

Recorrente: Jairo Ferreira Passos, candidato do 
PDS a Vereador.

Recorrido: V itor Marques de Araújo.

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

Presidência do M inistro M oreira A lves. Presentes 
os Ministros Soares M uúoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J .M . de Souza Andrade, José 
Cuilherme Villela e o Dr. Valim Teixeira. Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

A C Ó R D ÃO  N f 7.107 
(de 15 de outubro de 1982)

Recurso nf 5.498 — Classe IV  
Minas Gerais

Registro de candidatos.
Indeferido o registro p o r falta de documenta
ção. não cabe a sua substituição na chapa. A 
substituição só é possível nas hipóteses do § 5f 
do art. 101 do Código E leitora l.

Vistos, etc.

Acordam os M inistros do Tribunal Superior Eleito- 
[■ãl, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e
*ne dar provimento, para cassar o registro do candida-

nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
bnrte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 15 de outubro de 1982 — M oreira Alves. 
Presidente — Carlos Madeira. Relator — Valim 
Teixeira. Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 15-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Em 
Sessâo de 6 de setembro de 1982. o E . Tribunal Regio-

Eleitoral de Minas Gerais indeferiu o registro da 
°Rndidatura de José Godoi Moreira à Assembléia Le- 
8ls*ativa, por falta de documentação.

No dia 16 de setembro a Comissão Executiva Regio- 
nal do PM D B  requereu o registro da candidatura do 

®*>no José Godoi Moreira à Assembléia Legislativa. 
Para preenchimento de vagas.

, O Tribunal Regional deferiu o registro, acompa- 
ando o relator, que não viu m otivo forte e imperativo 

qua o obstaculize.
Recorreu o Procurador Regional Eleitoral, dando 

' ° mo violado o art. 101. § 5f do Código Eleitoral, uma 
ez que a substituição foi feita após o termo final do

prazo para registro de candidato, sem que ocorresse 
uma das quatro hipóteses previstas no dispositivo legal 
para preenchimento de vagas na chapa.

Sem contra-razões.
A  Procuradoria-Geral E leitoral opinou pelo conhe

cimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira  (Relator): A  
candidatura do recorrido não foi registrada no prazo 
em virtude de carência de documentação, não reunindo, 
portanto, condições de elegibilidade.

Expirado o prazo de registro, o Partido apresentou- 
o novamente como candidato, para preenchimento de 
vaga.

A  hipótese tem sido apreciada reiteradamente neste 
Tribunal, prevalecendo o entendimento espelhado na 
ementa do Acórdão nf 6.912, da lavra do Ministro Dé- 
cio Miranda:

"R egistro  de candidatos. Substituível o can
didato que venha a ser considerado inelegível ou 
falecer após o termo finai do registro; não o que 
tem indeferido seu registro por falta de documen
tação” .

Conheço do recurso e lhe dou provimento, para 
cassar o registro do candidato.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nf 5.498 — Classe 4f — MG — Rei.: Min. Car
los Madeira.

Recorrente: Procurador Regional Eleitoral.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro
vimento. Decisão unânime.

Usou da palavra, pelo recorrido, o Dr. Sigmaringa 
Seixas.

Presidência do M inistro M oreira  A lves. Presentes 
os Ministros Soares M uüoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J .M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim  Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 15-10-82).

AC Ó R D ÃO  N f 7.108 
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso nf 5.489 — Classe IV 
Minas Gerais

Eleição M unicipal. Registro de candidatos. 
Concedido originariam ente pelo Tribunal Regio 
nal E le itora l o registro, dadas as peculiares con 
dições do caso, e nada se argüindo contra o m éri
to da decisão, mantém-se o ato, em atenção à re 
gra do art. 219 do Código E leitora l.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so. nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 16 de outubro de 1982 — M oreira  Alves. 
Presidente — D ecio Miranda, Relator — A . G. Valim  
Teixeira , Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 16-10-82)
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RELATORIO
O Senhor M in is tro  Decio M iranda: À  guisa de com

plemento ao relatório, farei juntar, ao acórdão que re
sultar deste julgamento, uma cópia do parecer da douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral, a cuja leitura procedo, 
nesta assentada.

Em resumo, o Juiz E leitoral da Comarca de 
Brasília de Minas, que havia de decidir conclusivamen
te sobre o registro de candidatos aos cargos de prefeito, 
vice-prefeito e vereadores do Município de Ubai, indi
cados pelo Partido Democrático Social, mas encontrava 
sobre essa matéria decisões proferidas em mandado de 
segurança, e em sede originária, pelo Tribunal Regional 
Eleitoral, alusivas à convenção municipal, entendeu de 
declinar para aquele Tribunal a competência para o ju l
gamento.

Nesse sentido, eis a conclusão da sentença:

“ A  situação jurídica da questão, no ponto em 
que se encontra, força-nos entender que somente 
o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, que co
nheceu primeiro da matéria, quanto a validade 
da Convenção Municipal do PDS em Ubai, é o 
órgão judicante competente, para conhecer origi- 
nariamente sobre a validade, legalidade ou não, 
do ato convencional do Diretório Municipal em 
homologar candidaturas, retirando-nos inteira
mente, a competência para proferir decisão.

Isto posto e por tudo o mais que dos autos 
consta, hei por bem, determinar a remessa dos 
autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais, a quem compete, originariamente. 
por prevenção conhecer do ato impugnado (Con
venção M unicipal).”  (F l. 331).

Recorreram então, para o Tribunal Regional E leito
ral. de um lado, o impugnante dos pedidos de registro, 
Henrique Castro Braga, postulante ao cargo de Prefe i
to, não incluído pela convenção municipal em nenhuma 
das três sublegendas, e, de outro, Pedro Veloso Neto e 
outros, candidatos a Prefeito pelas sublegendas 1. 2 e
3.

O Tribunal Regional, tendo o ato do magistrado 
por equivalente ao indeferimento dos registros pleitea
dos, deu provimento a um dos recursos e julgou preju
dicado o outro (fl. 344), para deferir o registro dos can
didatos, das três sublegendas, escolhidos na convenção 
municipal (fls. 344/348 fine).

A  essa decisão opõe recurso especial o referido im
pugnante, Henrique Castro Braga, sustentando que a 
Corte Regional, ao suprimir uma instância, teria nega
do vigência ao art. 89. III, do Código Eleitoral, a dizer 
que "serão registrados (...) nos Juízos Eleitorais os 
candidatos a Vereador, Prefeito e V ice-Prefeito". (Fls. 
350/352).

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Decio Miranda  (Relator): O tu
multo processual criado no caso, espelho de acirrada 
luta (ver fl. 172) entre correntes políticas municipais 
abrigadas na legenda do PDS, levou à solução, a final 
adotada pelo Colendo Tribunal Regional Eleitoral, de 
decidir originariamente o registro dos candidatos aos 
cargos municipais.

Assim  agindo, ter-se-á inspirado em regra áurea da 
Justiça Eleitoral, que é a de tornar possível a própria 
realização do pleito no tempo certo e com todas as in
dispensáveis garantias de lisura, regra que deriva, em 
todas as implícitas conseqüências, do art. 219 do Códi
go Eleitoral, a dizer que, "na aplicação da lei eleitoral 
o Juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela 
se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem de
monstração de prejuízo.

Regional E leitoral — solução proposta no parecer da 
douta Procuradoria-Geral Eleitoral — acarretaria resul
tados incompatíveis com aquela regra áurea, ensejan
do, possivelmente, a reinstalação do tumulto e o adia
mento de atos e providências para os quais não resta 
sequer o tempo de um mês antecedente ao pleito.

Isto posto, não conheço do recurso.

É o meu voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nf 5.489 — Classe 4] — MG — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Recorrente: Henrique Castro Braga, candidato a 
Prefeito por sublegenda do PDS.

Recorridos: Pedro Veloso Neto. Antonio Romeu Pe
dreira Souto e José Pereira de Matos, candidatos a Pre
feito pelas sublegendas 1, 2 e 3 do PDS, respectivamen
te.

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

Defesa oral: pelo recorrente, Dr. Sigmaringa Sei
xas. Pelo recorrido. Dr. Célio Silva.

Presidência do Ministro M oreira A lves. Presentes 
os Ministros Soares Munoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. Jose 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim Teixeira. Procurador- 
Geral Eleitoral. Substituto.

(Sessão de 16-10-82)

A C O R D Ã O  N? 7.109 (•)
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso nf 5.403 — Classe 4f — Embargos 
de Declaração — São Paulo

Declaratórios. Repetição dos argumentos da 
petição de recurso já  ju lgado (descabimento).

A  repetição dos argumentos da petição de re
curso já julgado, matéria de natureza tipicamente 
impugnativa, não ensejam os embargos declara
tórios. que p o r isso são rejeitados.

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

ral, por unanimidade de votos, rejeitar os embargos- 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Gueiros Le ite , Relator — Valim Teixeira . 
Procurador-Geral Eleitoral Substituto.

(Publicado em sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): S e n h o r  

Presidente, Maurílio Espolador Filho e o Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PM D B ) manif®3 
tam embargos declaratórios ao Acórdão nf 7.027, de fl8, 
72/76, para esclarecer dúvida ou dissipar contradiÇ*0, 
conforme alegam.

O primeiro embargante requereu e obteve, no 
de Direito das Execuções Criminais, fosse declarada 
extinção da ação penal, por força de ocorrência 
prescrição, conforme sentença que desenganadamen 
teria decidido a respeito, verbis:

No caso dos autos, eventual declaração de nulidade 
do registro concedido originariamente pelo Tribunal (•) V ide Acórdão nf 7.027, publicado no BE nf 379/61-
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«Logo  se vê, em verdade, que de 10 de março 
de 1977 a 10 de março de 1979, o requerente cum
priu integralmente a pena corporal que lhe foi f i
xada. Dir-se-ia, então, que nesta data, em 1979, 
extinta já estava a sua punibilidade e, portanto, 
agora, nem deveria pleitear a extinção do que ex
tinto estaria. Ocorre, no entanto, que a hipótese 
merece cuidado maior. E que é aí plenamente 
aplicável a Súmula 146 do Egrégio Supremo T r i
bunal Federal. O delito ocorreu em 1971 e quatro 
anos depois (considerando-se a pena efetivamen
te imposta) extinta estava a punibilidade do 
agente, pela prescrição sumular.

Esta causa extintiva ocorreu antes da segun
da, o cumprimento da pena. E é a primeira, pois, 
que agora há de ser declarada, porque de alcance 
maior, induvidosamente, já que se põe termo à 
ação penal com todos os efeitos que advêm em 
favor do requerente.

A  sentença absolutória imposta em primeira 
instância não interrompe o lapso prescricional (v. 
art. 117 do Código Penal e R T  515/373, 504/447, 
504/445, etc). A  denúncia foi recebida a 9 de mar
ço de 1971 (fl. 2). A  9 de março, antes da decisão 
còndenatória imposta em primeira instância, a 
açâo penal fenecia, pela prescrição retroativa. E 
que a pena que afinal prevaleceu foi a de dois 
anos de reclusão (v. art. 109, V. do Código Pe
nal).» (Fl. 83).

E para não deixar margem a dúvidas (continuam 
os embargantes), assim concluiu a referida sentença:

“ Isto posto, julgo extinta a ação penal, aco
lhendo a argumentação de fl. 7. com fulcro no 
art. 108, V, do Código Penal e Súmula n? 146 do 
Egrégio Supremo Tribunal Federa l" (Fl. 83).

Ora, se extinta a açâo penal, é manifesta a elegib i
lidade do primeiro embargante. conforme reiterado en
tendimento do TSE . E, portanto, não pode nem deve fi- 
car o candidato sujeito à reabilitação, pois nâo será 
Possível rejeitar a eficácia da sentença, sob pena de 
violação da coisa julgada.

Aliás, em caso recente, esse Superior Tribunal 
Eleitoral teve oportunidade de prestigiar decisão do 
Tribunal Federal de Recursos, que decidira de igual 
maneira, isso no Acórdão n? 6.987, proferido no Recur- 
So n? 5.391/82. verbis:

“ Recurso eleitoral: candidato que, embora pe
nalmente condenado por crime contra a fé públi
ca, teve extinta a sua punibilidade pela extinção 
da pretensão punitiva do Estado. A  prescrição 

4-etroativa tem os mesmos efeitos da absolvição 
ou da reabilitação penal do candidato porque im
peditiva da condenação” .

Desse modo, se o acórdão embargado admite que 
aá sentença extintiva da pretensão punitiva, porquanto 
deu pela prescrição sumular. é certo que nâo poderia 
concluir da maneira como fez, isto é, achando que o 
Çandidato seria inelegível por força do art. 1?, I. n. da 
Eei Complementar n? 5/70.

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
residente, preliminarmente, nâo tenho como embar- 

fp » te °  Eart*do do Movimento Democrático Brasileiro 
,“ MDB), porque não foi parte no recurso que deu lugar 
® decisão embargada. Nele figurou, tâo só, Maurílio 

sPolador Filho, conforme se pode ver à fl. 57.

, Quanto ao mais, o que se nota é a repetição, aqui, 
0s mesmos argumentos contidos no recurso do embar- 

Sante contra a decisão do TR E  de Sâo Paulo, matéria 
‘'Ppugnativa e, cabível nos embargos infringentes, mas 

0 na via estreita dos declaratórios.

Vaie todavia explicitar o seguinte. Por mais esfor-
a que seja a sentença do Juizo de D ireito das Exe

cuções Criminais, em afirmar que julgou extinta a ação 
penal, o certo é que, na verdade, ali se extinguiu, tão 
só, a sanção aplicada.

Assim escrevi no voto:

“ O ilustre Dr. Juiz Criminal pretende aplicar, 
no espaço de tempo que vai do recebimento da 
denúncia (1971) à decisão còndenatória imposta 
na segunda instância (1975), a pena menor, de 
dois anos, ali concretizada, levando em conta que 
a sentença de primeiro grau fora absolutória, nâo 
interrompendo, por isso, o lapso prescricional.

Nesse caso, sendo de dois anos a pena apli
cada pelo art. 316, a prescrição ocorreria em qua
tro anos apenas. É de ver-se, porém, que no art. 
109, a prescrição, antes de transitar em julgado a 
sentença final, regula-se pelo máximo da pena 
privativa de liberdade cominada ao crime. E que, 
na hipótese, seria de doze anos, porque o máxi
mo é superior a quatro e não excede de o ito” . 
(Fls. 74/75).

Nâo há, pois, o que declarar.

Rejeito os embargos.

(DecisSo unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nV 5.403 — Classe 4? — Emb. Decl.: Rei.: Min. 
Gueiros Leite — SP.

Embargantes: Maurílio Espolador Filho e o Parti
do do Movimento Democrático Brasileiro.

Decisão: Rejeitados os embargos. Decisão unâni
me.

Presidência1 do Ministro M oreira  A lves. Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 16-10-82)

A C Õ R D ÀO  N? 7.110 
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso n° 5.467 — Classe 4? — Agravo 
Minas Gerais

Recurso eleitoral.

Agravo a que se dá provim ento.

Vistos, etc.

Acordam os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, dar provimento ao agra
vo. nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — Moreira  Alves, 
Presidente — J. M . de Souza Andrade, Relator — 
Valim Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 16-10-82)

RELATORIO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, conforme está dito no Parecer 
da douta Procuradoria-Geral Eleitoral.

"1 . Jamil Selim de Sales teve o seu registro 
como candidato ao cargo de Prefeito de Ipatinga 
pela sublegenda II  do Partido do Movimento De-
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mocrático Brasileiro indeferido pelo Egrégio T r i
bunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por
que condenado por crime contra a fé pública, ain
da não penalmente reabilitado, incidindo na nor
ma da letra n, inciso I, artigo 1” , da Lei Comple
mentar n? 5/70.

2. Contra essa decisão, foi interposto o re
curso fl. 71, indeferido pelo despacho de fl. 75, 
porque indemonstrada a ocorrência de dissídio 
jurisprudencial ou ofensa a texto de lei, agravado 
pelo Diretório Regional do Partido (fl. 84)."

Depois de constar dos autos este Parecer, que pro- 
pugna pelo não provimento do agravo, foi protocoliza
da, em 8-10-82. a petição que se acha às fls. 94/95, na 
qual Jamil Selim de Sales alega e requer o seguinte (lê 
— Anexo).

Os autos vieram-me conclusos em 14-10-82 e, ontem 
à noite, recebi mais uma petição, que é do seguinte teor 
(lê fl. 101 Anexo).

É o relatório. Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, data venia da douta Procura
doria, dou provimento ao agravo, com a determinação 
de que o processo seja autuado como recurso especial 
e, assim registrado, dê-se vista à douta Procuradoria- 
Geral Eleitoral.

É que, na sistemática da Resolução n? 11.278/82. 
não há juízo de admissibilidade.

É como voto. Sr. Presidente.

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.467 — Classe 4". — A g  — MG — Rei.: 
Min. J. M. de Souza Andrade.

Agravante: Diretório Regional do PM DB. por seu 
Delegado.

Agravado: Hadias Martins Teixeira, candidato a 
vereador pela sublegenda 1 do PM DB.

Decisão: Deu-se provimento ao agravo nos termos 
do voto do relator. Decisão unânime.

Presidência do M inistro M oreira A lves. Presentes 
os M inistros Soares Muhoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim  Teixeira  Procurador- 
Geral Eleitoral. Substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A N E X O  I AO  A C O R D ÀO  N? 7.110

Exmo. Sr. M inistro J. M . de Souza Andrade 

DD. Relator do Recurso 5.467.

Jamil Selim de Sales, recorrente, pede vênia para 
expor e requerer o seguinte.

2. O requerente teve indeferido o registro d . sua 
candidatura a Prefeito de Ipatinga-MG. por ter sido 
condenado às penas do art. 304 CP, não obstante reco
nhecida a prescrição retroativa pela pena em concreto.

3. É que — não obstante o fato delituoso a tri
buído ao suplicante datasse de 1974 — entendeu o T r i
bunal de Alçada de Minas Gerais, contra a jurispru
dência dominante (v. g., TFR , A C r n? 4.285. rei. Min. 
Torreão Braz; A C r n? 4.082, rei. M in. Paulo Távora. 
A C r n'.' 3.365, rei. Min. Costa Lima), de aplicar ao caso. 
retroativamente, a Lei n? 6.416/77. a teor da qual a 
prescrição pela pena em concreto não mais extingue a 
própria ação penal (como antes entendia o eg. Supremo 
Tribunal, Súm. 146). mas apenas a pretensão executó- 
ria da pena principal.

4. Contra esse entendimento, impetrou-se ao Su- ^ 
premo Tribunal Federal o HC n? 60.304 (como se vê da 
cópia anexa do parecer da Procuradoria-Geral da Repú
blica).

5. Ocorre que. iniciado hoje o julgamento, logo 
após o voto do Relator, denegando o pedido, pediu v is 
ta o em. M inistro Oscar Correa (fato que o requerente 
provará assim que obtenha a certidão negativa).

6. Sendo feriado a próxima terça-feria, 12 de outu
bro. o julgamento do habeas corpus só deverá prosse
guir na sexta-feira, 15 de outubro.

7. Ora. deferido que seja o habeas corpus para de
cretar a prescrição da ação penal, a jurisprudência des
se eg. Tribunal Superior Eleitoral milita em favor do 
requerente (v. g.. recursos 4.551, D J  23-11-76 e 4.475.
D J  11-10-76, cuja tese se viu confirmada ontem, no re
curso de Joviano Martins de O liveira).

8. Por isso. pede-se a V . Exa. que se digne de sus- p  
tar o andamento do recurso do suplicante até que se 
conclua, no Supremo Tribunal, o julgamento do HC n? I 
60.304. dada a relevância do que ali se vier a decidir 
para a solução da questão eleitoral — P. deferimento — 
Brasília. 8 de outubro de 1982 — José Paulo S- 
Pertence, OAB-DF. 578 — José Faria Soares. OAB- 
MG. 10.814.

A N E X O  II AO  AC O R D ÃO  N? 7.110 

Exmo. Sr. M inistro J. M. de Souza Andrade 

DD Relator do Rec. 5.467-MG

Jamil Selim de Sales requer a V. Exa. a juntada 
aos autos do documento incluso.

Dele se vê que o julgamento do HC ní 60.304, após 
os votos do relator, que o denegava e dos eminentes 
Ministros Oscar Correa e Néri da Silveira, que o deferi
ram. foi interrompido em razão do pedido de vista do 
em. M inistro Soares Munoz.

Como. no entanto, o em. M inistro Rafael Mayer. 
último componente da eg. Turma, não participará do 
julgamento, por ter estado ausente da sessão em que o 
mesmo se iniciou, os dois votos favoráveis já proferi
dos permitem antecipar, em principio, a concessão da ! 
ordem (art. 150. § 3V. R IS TF ).

Ora. o deferimento da ordem — à  vista do objeto 
do pedido, já  comprovado em documentação anterior
mente junta aos autos — importará no reconhecimento 
da prescrição da ação. Desaparecerá, com ele. a eficá
cia da condenação e, via de conseqüência, a argüida 
inelegibilidade do requerente.

Dai. a juntada ora requerida, para a apreciaçâ0 
desse eg. Tribunal, caso não seja possível aguardar, 
para o julgamento do recurso eleitoral, a decisão do 
habeas corpus.

P. Deferimento — Brasília. 15 de outubro de 19®̂
— José Paulo S. Pertence. OAB-D F 578.

A N E X O  I I I  AO  AC O R D ÃO  N? 7.110

SU PR E M O  T R IB U N A L  F E D E R A L

PED ID O  DE V IS T A

H AB E AS-C O R PU S  N? 60.304 -  MG
(Processo com dia para julgamento)

HC nV 60.304-1 -  MG -  Rei.: Min. A lfredo Bu- 
zaid. Pte.: Jamil Selim de Sales. Imptes.: Marcos A fon‘ 
so de Souza e José Paulo S. Pertence. Coator: T r ib u n a 1 
de Alçada do Estado de Minas Gerais.

Decisão: Depois do voto do M inistro-Relator. inde
ferindo o habeas corpus. o julgamento foi adiado eH> 
virtude do pedido de vista do M inistro Oscar Correa- 
Ausente o M inistro Rafael Mayer. Falaram Pe! 
Impte.: Dr. José Paulo S. Pertence e pelo Minister' 
Público Federal o Dr. Francisco de Assis 10 
ledo, Subprocurador-Geral da República, 1!  Turma. 
8- 10- 82.
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Decisão: O julgamento foi adiado em conseqüência 
do pedido de vista do Ministro-Presidente. depois dos 
votos proferidos pelos Ministros Relator, que indeferia 
a ordem de habeas corpus, e Oscar Corrêa deferindo o 
“ w rit” . l í  Turma, 15-10-82.

A C O R D ÀO  N f 7.111
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.473 — Classe 4f — Minas Gerais

Recurso especial. Errônea indicação da nor
ma violada.

Embora pretendesse sustentar violação á co i
sa julgada, que teria resultado do indeferimento 
do pedido de registro formulado pela Comissão 
Diretora M unicipal Provisória , o recorrente só 
argüiu ofensa ao art. 2?, § 7?, da L e i n? 6.978/82, 
que não passa de norma juríd ica  atributiva de 
competência àquela Comissão para convocar e 
realizar a convenção para escolha de candidatos 
nos m unicípios onde não haja D iretórios  organi
zados.

Não conhecim ento do recurso especial.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por maioria de votos, não conhecer do recurso es
pecial pela razão indicada na ementa deste acórdão. 
vencido o relator, nos termos das notas taquigráficas 
em apenso, que ficam fazendo parte integrante da deci
são.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
^residente — José Guilherm e V illela. Relator designa
do — J. M . de Souza Andrade. Vencido — Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral. Substituto.

(Publicado em sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela- 
■°r): Senhor Presidente, em 18-8-82. pela petição de fls. 
p/^2, a Comissão Diretora Municipal Provisória do 

MDB, no Município de Camacho (M G), requereu o re- 
Bistro de três sublegendas (Prefeito e V ice-Prefeito), e 
vsrios Vereadores.

Esse pedido de registro veio a ser indeferido pela 
fantença de fls. 110/112. que se publicou aos 13 de se- 
j®abro de 1982, porque acolhida a impugnação apresen- 
ada pelo Diretório Municipal do PDS, e essa decisão 
ransitou em julgado, porque contra ela não se interpôs 

tecurso.

p Em 28-8-82, a Comissão Executiva Regional do 
MDB também requereu o registro das mesmas três 

legendas, e ^os enesmos Vereadores, mas o pedido 
°> indeferido liminarmente, pela sentença de fl. 34 e v., 

o fundamento de que já fora requerido o mesmo re- 
° lstro, sendo inoportuna a possível pretensão de legali- 
ar a situação de registro, mesmo porque, do pedido 

p a°  feito, não constou cópia da A ta da Convenção 
artidária realizada para a escolha dos candidatos.

5S/ ^essa decisão, houve o tempestivo recurso de flsi 
56, que veio a ser provido pelo Eg. Tribunal Regio- 

31 Eleitoral de Minas Gerais, sob os seguintes funda
mentos:

«N o  mérito, dou provimento, para registrar 
as candidaturas indicadas pela Comissão Execu
tiva Regional, porque o primeiro pedido foi real
mente feito por cjuem não era presidente da Co
missão Provisória, o que eqüivale a não ter valor 
legal. Isto significa falta de indicação, o que au
toriza a Comissão Executiva Regional a fazê-lo. 
nos termos do art. 8f § 2f, item I, da Lei nf 6.978.

É importante acentuar que, se assim não se 
entender, no caso, o Partido ficará sem concorrer 
às eleições naquele município, o que não é dese
jável, em termos de vitalidade do regime demo
crático, cuja essência está na participação de vá 
rias correntes de opinião na luta eleitoral.

É o voto», (fl. 120)
Daí o recurso especial de fls. 122/124, formulado 

pela Procuradoria-Regional Eleitoral, no qual se sus
tenta a postergação do que dispõe o § 7? do art. 2f, da 
Lei nf 6.978/82, e o desrespeito à coisa julgada, tendo-se 
em conta que o registro requerido pelo Diretório Muni
cipal do PM D B já fora indeferido por sentença transi
tada em julgado, proferida em processo que teve regu
lar tramitação, com a apreciação de fundamentada im
pugnação.

O Parecer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, 
da lavra do ilustre Dr. A . G. Valim  Teixeira, aprovado 
pelo Prof. Dr. Inocêncio Mártires Coelho, tem o seguin
te pronunciamento:

«3. A  nosso ver, o presente recurso deverá 
ser conhecido e provido. Resulta esclarecido, do 
exame dos autos, que o registro não foi processa
do na primeira instância. O Juiz indeferiu o pedi
do que foi processado e dele não houve recurso. 
O requerimento do Diretório Regional sequer foi 
processado. A  prova de filiação partidária é uma 
simples certidão do próprio Partido, sendo certo 
que no pedido indeferido pela sentença transita
da em julgado, em que a prova de filiação tam
bém era feita dessa maneira, o juiz indicava caso 
de candidatos que haviam se filiado em 29 de ju
lho de 1982, 9 dias antes convenção, de candida
tos que não eram filiados ao Partido e de outros 
que eram filiados ao PDS.

Como o registro requerido pelo D iretório Re
gional foi indeferido liminarmente, na verdade o 
Tribunal Regional E leitoral se substituiu ao juiz 
eleitoral e deferiu também liminarmente registro 
que não foi processado.

4. Somos, pelo exposto, pelo conhecimento 
e provimento do presente recurso especial».

É o relatório, Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, além de invocar a ofensa ao 
art. 2f, § 7f, da Lei nf 6.978/82, o recurso especial de
monstra, citando o art. 8f da mesma lei, que este dispo
sitivo não poderia servir de fundamento para a decisão 
do v. acórdão regional. Na verdade, se cabia à Com is
são Diretora Municipal Provisória tomar todas as pro
vidências destinadas à indicação de candidatos, não se 
podia admitir a posterior intervenção do Diretório Re
gional, com o mesmo propósito. O pedido da Comissão 
Diretora Municipal Provisória foi indeferido, e a deci
são transitou em julgado. Adm itir-se o subseqüente re
gistro, promovido pela Comissão Executiva Regional, 
importa em desrespeito à res jud icata. Ademais, esse 
registro fora indeferido liminarmente em primeira ins
tância. onde não houve oportunidade para impugnação 
e subseqüente contraditório. 0_v. acórdão regional não 
podia dar como inexistente o pedido anterior, feito pela 
Comissão Diretora Municipal . Provisória, como fez, 
porque ele foi processado e julgado, por sentença aco
bertada pela res ju d ica ta .

Diante do exposto, acolho o pronunciamento da 
douta Procuradoria-Geral Eleitoral, conhecendo e dan
do provimento ao recurso especial, para cassar o regis
tro deferido pelo v. acórdão recorrido.

É como voto, Sr. Presidente.

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. nf 5.473 — Classe 4? — MG — Rei.: Min. J. 
M. de Souza Andrade.
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Recorrente: Procurador Regional Eleitoral.

Decisão: Não se conheceu do recurso, vencido o Sr. 
M inistro relator.

Presidência do M inistro M oreira A lves. Presentes 
os Ministros Soares Munoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A C Ó R D ÀO  N í 7.112 
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso ní 5.485 — Classe 4.' — Maranhão

Eleições municipais. D om icilio  eleitoral. C o i
sa Julgada.

F iliação partidária. Inelegibilidade. Recurso 
de que se conhece e a que se dá provim ento, para 
restabelecer sentença na parte contra a qual não 
houvera irresignação.

Recursos a que se nega provim ento, por não 
ter ocorrido violação de le i ou divergência 
jurisprudencial.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, conhecer e dar provi
mento ao primeiro dos recursos: e. quanto aos demais, 
deles não se conhecer, nos termos do voto do Relator, 
que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 16 de outubro de 1982 — M oreira  Alves. 
Presidente — J.M . de Souza Andrade, Relator — Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 16-10-82).

RELATORIO
O Senhor M in is tro  J .M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, no v. Acórdão de fls. 318/323. 
o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão 
considerou elegível o candidato José Costa e Sousa, 
por entender que o crime por ele praticado (arts. 129 do 
Código Penal) não induz à inelegibilidade prevista no 
art. 1?, inciso I. letra n, da Lei Complementar nV 5/70: 
determinou o registro dos candidatos indicados pela su
blegenda I I I  (Prefeito e V ice-Prefeito), e dos candida
tos à vereança, cujos nomes estão mencionados no final 
do voto. à fl. 323, "indeferindo quanto aos demais, in
dicados pelas duas sublegendas. em razão da falta de 
prova do domicílio e le itora l." Este indeferimento 
baseou-se em inelegibilidade sustentada no Parecer da 
douta Procuradoria Regional Eleitoral, conforme se lê à 
fl. 323.

Dessa decisão, recorrem  as sublegendas PDS — III 
e II, do Município de Araioses. e Marconi Tácito Felix 
Caldas, candidato a Deputado Estadual pela legenda 
do PDS, alegando a violação de diversos dispositivos 
legais para pedir, apenas que sejam deferidos os regis
tros negados pelo v. Acórdão regional.

Veio também, para os autos, o recurso de fls. 
392/403, interposto por T ito  Ferreira Gomes e José M a
ria da Cunha, que se insurgem contra o v. Acórdão re
gional. na parte em que, modificando a sentença de P ri
meiro Grau. determinou o registro de candidatos a que 
reconheceu filiação partidária regular, tendo sido apon
tados. nesse apelo, dispositivos legais atinentes ao pro
cessamento da filiação partidária e Acórdão desta Cor
te Superior em que se disse competir privativamente, 
ao Partido, o processamento dessa filiação (fl. 401).

Em outro recurso Ifls. 405/408) os mesmos Tito 
Ferreira Gomes e José Maria da Cunha pedem a refor
ma da mesma decisão, na parte em que reconheceu a 
elegibilidade de José da Costa e Sousa. Cita-se juris
prudência tida como divergente e apontam-se dispositi
vos legais atinentes à matéria de inelegibilidade.

Apresentadas contra-razões a esses apelos, os au
tos subiram a esta Corte Superior, onde a 
Procuradoria-Geral E leitoral lançou pronunciamento do 
seguinte teor, assinado pelo ilustre Dr. A . G. Valim 
Teixeira e aprovado pelo eminente Prof. Dr. Inocêncio 
Mártires Coelho (fl. 462):

"1 . A  nosso ver, deve ser mantida a decisão 
recorrida, salvo na parte em que, de ofício, cas
sou registros de candidatos sob a alegação de 
que, não tendo feito prova de domicílio eleitoral 
no município eram inelegíveis.

2. Parece-nos que, em relação a tais candi
datos — não indicados nominalmente no Acórdão 
— a decisão que os havia registrado transitara 
em julgado, uma vez que não houve recurso, nes
sa parte. Não podia, assim, o Tribunal, com su
posto fundamento no parágrafo único do artigo 
9?, da Le i Complementar ní 5/70, reexaminar a 
questão. A  norma referida, da Lei Complementar 
ní 5/70, se dirige ao Juiz Eleitoral, no caso de re
gistro de candidatos a eleições municipais, e ao 
Tribunal Regional Eleitoral, no caso de registro 
de candidatos a eleições de âmbito estadual.

3. Somos, pelo exposto, pelo não conhe
cimento ou não provimento, no que diz respeito 
a todos os demais recursos".

È o relatório. Senhor Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J .M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, quanto ao recurso interposto 
pelas sublegendas PDS — I I I  e II. conheço do apelo e 
lhe dou provimento, acolhendo as ponderações da dou
ta Procuradoria-Geral Eleitoral, de vez que, se não foi 
pedida a reforma da decisão de Primeiro Grau. no pon
to em que deferira o registro dos candidatos cuja docu
mentação não porvara o domicilio eleitoral, não compe
tia ao Egrégio Tribunal Regional reformar a sentença 
ex officio , baseando-se apenas no Parecer da douta 
Procuradoria Regional Eleitoral, como se vê à fl. 323.

No que concerne aos apelos formulados por Tito 
Ferreira Gomes e José Maria da Cunha, não conheço 
dos seus recursos especiais. O primeiro, de fls. 392/403- 
porque a reforma do v. acórdão regional só seria 
possível se fosse admitido, no âmbito do recurso espe
cial, o reexame de fatos e provas, a fim de saber-se se 
foi correta a avaliação dos fatos, feita pelo Egrégio 
TRE, para chegar à conclusão de que foram regulare* 
as filiações. Por isso. e por adotar como integrante* 
deste meu voto os fundamentos do v. Acórdão recorri
do. não reconheço como violados os dispositivos legais 
apontados pelos recorrentes. Por outro lado, não é di
vergente o aresto indicado à fl. 401. porquanto a deci
são recorrida não negou, em nenhum ponto, que a fili8" 
çáo partidária compete privativamente ao Partido.

O segundo apelo, de fls. 405/408, não consegue de" 
monstrar a suposta negativa de vigência ao art. l í .  in‘ 
ciso I. letra n. da Lei Complementar ní 5, ou dos ou
tros dispositivos legais alinhados na peça recursal. sen
do certo que a jurisprudência desta Corte Superior, ci
tada pelos próprios recorrentes, dá razão ao v. A c ó r d ã o  

recorrido.

De quanto exposto. Senhor Presidente, conheço do 
recurso interposto pelas sublegendas PDS — I I I  e H. f  
lhe dou provimento, para restaurar a sentença de Pr’ 
meiro Grau. na parte em que esta deferira o registro de 
candidatos cassados pelo v. Acórdão regional: e neg° 
conhecim eno aos outros dois apelos, de fls. 392/403. f  
405/408. em harmonia com o Parecer da Chefia do Mi
nistério Público Eleitoral.
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É como voto. Senhor Presidente.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nf 5.485 — Classe 41 — M A  — Rei.: Min. J.M. 
de Souza Andrade.

Recorrentes: l f  Sublegendas 2 e 3 do PDS e Mar- 
coni Tácito Félix Caldas, candidato a Deputado Esta
dual.

2f T ito  Ferreira Gomes, candidato a Prefeito pela 
Sublegenda I do PDS e José Maria da Cunha, candida
to a Vereador.

Recorridos: l f  T ito  Ferreira Gomes, candidato a 
Prefeito pela sublegenda 1 do PDS e José Maria da Cu
nha. candidato a Vereador.

2? Sublegendas 2 e 3 do PDS e Marconi Tácito Fé
lix Caldas, candidato a Deputado Federal.

Decisão: Conheceu-se e deu-se provimento ao pri
meiro dos recursos: e, quanto aos demais, deles não se 
conheceu. Decisão unânime.

Usou da palavra, pelos recorrentes, o Dr. Daniel 
Ribeiro da Silva.

Presidência do Ministro M oreira A lves. Presentes 
os Ministros Soares Muüoz, D écio  Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite. J .M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela e o Dr. Valim  Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A C Ô R D À O  N? 7.113 
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso nf 5.505 — Classe 41 
Rio de Janeiro

Registro de candidatos.
Indeferido o registro po r falta de documenta

ção. não cabe a sua substituição na chapa. A 
substituição só é possível nas hipóteses do § 5“ 
do art. 101 do Código E leitora l.

Vistos, etc.
Acordam os M inistros do Tribunal Superior Eleito- 

r®l. por unanimidade de votos, não conhecer do recur- 
So. nos termos do voto do Relator, que ficam fazendo 
Parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 16 de outubro de 1982 — M oreira  Alves. 
Pfesidente — Carlos Madeira. Relator — Valim  
Teixeira. Procurador-Geral Eleitoral. Substituto.

(Publicado em sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Se- 
ahor Presidente, em sessão de l f  de outubro de 1982. o 

r*bunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro indeferiu 
°  f egistro de três candidatos apresentados pelo Partido 

ernocrático Trabalhista, em substituição a igual nú
mero de candidatos cujo registro fora indeferido por 
aRa de documentação.

Recorreu o Partido e a Procuradoria-Geral Eleito- 
.®1 protestou por apresentar parecer na assentada de 
JU*gamento.
„  E o relatório. (O Dr. Valim  Teixeira, Procurador

i a !  Eleitoral, Substituto, proferiu parecer oral).

VOTO

O Senhor M in istro  Carlos Madeira (Relator): Se
nhor Presidente, a hipótese foi várias vezes apreciada 
por este Tribunal, prevalecendo o entendimento espe
lhado na ementa do Acórdão nf 6.912, da lavra do M i
nistro Decio Miranda:

"Registro de candidatos. Substituível o can
didato que venha a ser considerado inelegível ou 
falecer após o termo final do registro; não o que 
tem indeferido seu registro por falta de documen
tação."

Não conheço do recurso.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nf 5.505 — Classe 4f — RJ — Rei.: Carlos Ma
deira.

Recorrente: PD T. por seu Delegado.
Decisão: Não se conheceu do recurso. Decisão unâ

nime.
Presidência do Ministro M oreira  Alves. Presentes 

os Ministros Soares Muãoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim Teixeira. Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A C Ô R D ÀO  N f 7.114
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso nf 5.506 — Classe 4f 
R io de Janeiro

A jurisprudência do Tribunal Superior E le i
toral é no sentido de que a substituição de candi
dato perm itida no § 5" do art. 101 do Código E le i
toral é a resultante de morte, renúncia e inelegi
bilidade; não a originária de indeferim ento do re 
gistro por falta de documentação (art. 263 do 
CE). Recurso especial de que se não conhece.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Soares M uüoz, Relator — Valim  
Teixeira. Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Soares M unoz  (Relator): Senhor 
Presidente, trata-se de indeferimento de substituição de 
candidato a Deputado Federal, cujo registro foi indefe
rido por falta de documentação. Daí o recurso especial 
interposto pelo Diretório Regional do PD T, por seu De
legado.

VOTO

O Senhor M in is tro  Soares M uüoz (Relator): Se
nhor Presidente, a jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral, é no sentido de que a substituição de candi
dato permitida no § 5f do art. 101 do Código Eleitoral é 
a resultante de morte, renúncia e inelegibilidade; não a 
originária de indeferimento do registro por falta de do
cumentação (Ac 5.499 e art. 263 do CE).
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Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. ní 5.506 — Classe 4“ — RJ — Rei.: Min. Soa
res Muftoz.

Recorrente: Diretório Regional do PDT, por seu 
Delegado.

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

Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares M uhoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J .M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A C O R D Ã O  N í 7.115
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso ní 5.507 — Classe 4‘. 
Rio de Janeiro

Recurso eleitora l: substituição de candidato 
Iimpossibilidade).

São estritos os casos de substituição de can
didatos, não se configurando, na espécie, em que 
o substituído, não querendo, ou não podendo, 
apresentar certos documentos indispensáveis ao 
seu registro com o candidato a Deputado Esta 
dual, resolve candidatar-se a cargo executivo de 
Vice-Prefeito.

Precedentes do T S E  (Cf. Prejulgado A c. n f
6.894/82, Recurso n'.' 5,330/SP, Rei. M in istro  Ra
fael Mayer).

Recurso do qual não se conhece, à mingua de 
fundamentos (art. 276, I, a/b, CE).

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — Moreira  A lves, 
Presidente — Gueiros Le ite , Relator — Valim  
Teixe ira ,Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicada em sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Leite  (Relator): Senhor 
Presidente, Severino Ananias Dias, inconformado com 
acórdão do Egrégio Tribunal Regional do Rio de Janei
ro, que por maioria de votos lhe negou a possibilidade 
de substituir Mateus Gomes como candidato a Deputa
do Estadual, pelo Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PM D B), manifestou recurso especial d irig i
do a este Tribunal Superior Eleitoral, onde espera pro
vimento, para o efeito de lhe ser deferida a substituição 
pretendida.

O Tribunal a quo decidiu, por primeiro, converter o 
julgamento em diligência, para que o Partido, no prazo 
de vinte e quatro horas, pudesse sanar a irregularidade 
da falta de assinatura do seu representante legal, com 
firma reconhecida, nos pedidos de substituição (fl. 38). 
Está à fl. 39, que, na última sessão, esteve no Tribunal 
o Delegado do Partido e após a sua assinatura, dizen
do: "ra tific o ".

Após a diligência, o TR E  decidiu acolher o parecer 
da douta Procuradoria Regional Eleitoral, a começar 
pelo voto do Desembargador Jalmir Gonçalves da Fon
te. Disse ele que não aceitava se fizesse a segunda 
substituição, porque não há qualquer referência à re
núncia que tivesse sido manifestada expressamente, 
não sendo possível, tampouco, aceitar a hipótese de 
uma renúncia tácita (fl. 70).

A  Resolução n'.’ 11.270, em seu art. 43, disciplinan
do a matéria do registro das candidaturas, diz que "a  
renúncia de candidato a qualquer cargo eletivo só será 
válida se manifestada pelo candidato com o assenti
mento do partido". Esse assentimento não está nos au
tos. Por outro lado. o art. 6í, da Lei ní 6.978, dispõe 
que “ a renúncia de candidato a qualquer cargo eletivo 
só poderá ser deferida se o pedido for formulado con
juntamente pelo candidato e pelo partido.”  (F l. 71).

A  decisão foi por desempate do Presidente. Disse 
ele que Mateus Soares teve a sua candidatura indeferi
da, de modo que, a seu ver, o fato excluiria a hipótese 
de renúncia. A  renúncia pressupõe uma candidatura 
cujo registro está deferido e da qual o candidato abre 
mão. Indeferido o registro, o candidato resolveu 
candidatar-se a outro cargo.

Dai não se infere renúncia. O candidato não pôde, 
ou não quis, preencher a documentação necessária ao 
registro. Preferiu outra candidatura. No seu lugar não 
poderia figurar, portanto, e a título de substituto, Seve
rino Ananias Dias.

Os autos subiram ao Tribunal Superior Eleitoral, 
onde a douta Procuradoria-Geral protestou por parecer 
em assentada (fl. 80).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  Gueiros Leite  (Relator): Senhor 
Presidente, trata-se de substituição de candidato. .O 
Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o registro do 
substituto, de acordo, aliás com a jurisprudência deste 
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, mantido em casos 
semelhantes, em relação ao pleito de 15 de novembro de 
1982. porque o substituído teve o seu registro negado, 
por não estar devidamente instruído o pedido.

Não é viável, data venia, a tese esposada pelo ilus
tre advogado do Partido, no sentido de que teria havi
do renúncia, quando Mateus Soares, deixando de pos
tular o cargo de Deputado Estadual, teria resolvido 
candidatar-se a Vice-Prefeito de Petrópolis.

Está correta a orientação seguida a partir do pare
cer da douta Procuradoria Regional e à qual se filiaram 
aqueles que formaram a maioria do julgamento. No 
mesmo sentido o Prejulgado corporificado no A c ó r d ã o  

ní 6.894, de 30 de setembro de 1982, no Recurso á- 
5.330/SP, sendo Relator o M inistro Rafael Mayer.

Não conheço do recurso, por inexistir na r e s p e i t á 

vel decisão recorrida afronta à Lei ou ser ela contrária 
a qualquer decisão deste Tribunal para o pleito de 1® 
de novembro de 1982, levando-se em conta, ademais, 0 
disposto no art. 57, da Resolução ní 11.278, do TSE.

E como voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  DA A T A

Rec. ní 5.507 — Classe 4? — RJ — Rei.: Min. Guei- 
ros Leite.

Recorrente: Severino Ananias Dias, candidato 8 
Deputado Estadual pelo PM DB.

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

Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes
os Ministros Soares Murioz, Decio Miranda, C a r lo s
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Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A C O R D ÃO  N f 7.116

Recurso nf 5.495 — Classe IV  
Maranhão

Candidatos Natos. Recurso parcialmente 
provido, para que o Juiz E le itora l decida o pedi
do quanto aos candidatos natos.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e 
lhe dar provimento, em parte, nos termos do voto do 
Relator, que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira A lves , 
Presidente — Decio M iranda. Relator — A . G. Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em Sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  D ecio  M iranda : Reza o acórdão 
recorrido, consoante o voto do Relator, Juiz José Car
los Sousa Silva:

“ A  Convenção, convocada pelo Presidente 
do Diretório Municipal do Partido Democrático 
Social — PDS, para o dia 3 de agosto último, em 
São Vicente de Férrer, fora declarada nula por 
Sentença do Juiz Eleitoral da 63? Zona — São 
João Batista —, o que se vê, inclusive, às fls. 
15/17 do Processo nf 29/82, Classe " C " ,  em aten
dimento a uma representação dos Srs. José Bráu- 
lio Gomes e José Ribamar Monteiro Costa. Presi
dente e Secretário, respectivamente, daquele D i
retório.

A  Convenção Municipal será presidida pelo 
Presidente do Diretório Municipal (Lei nf 5.682, 
art. 29), conforme explicita o art. 4f da Resolução 
i i f  11.278, do Tribunal Superior Eleitoral.

Por outro lado, está evidenciado que a Ata, 
antes citada, fora forjada.

Quanto aos candidatos pela Sublegenda II.
do PDS, estes foram indicados pela Comissão
Executiva do Partido, conforme fotocópia dt^ Ata 
da respectiva reunião, devidamente autenticada, 
constante às fls. 177/183. o que está perfeitamen
te de acordo com o previsto no artigo 22 da Reso
lução nf 11.278/82, do Tribunal Superior E leito
ral.

Por tudo isso, agiu acertadamente o Juiz 
Eleitoral da 63f Zona, em São João Batista.

Assim  sendo, acolhendo parecer da
Procuradoria-Regional Eleitoral, conheço do re
curso, nego-lhe, porém, provimento, para confir
mar, em todos os seus termos, a Sentença recor
rida " (fl. 213).

Ao acórdão opõe recurso especial o candidato a 
refeito pela Sublegenda 1 do PDS e bem assim dois 

Candidatos a Vereador pelo mesmo Partido.

Alegam ofensa ao art. 5f, § 2f. da Lei nV 6.978/82: 
art 22, I. da Lei nf 5.682/71; arts. 34. § 2T. I; 26. § 2T: 35 

56 da Resolução nf 11.278, e, ainda, ao art. 8T do 
ecreto-lei nf 1.541,

Em resumo, sustentam os recorrentes que, anulada 
a Convenção, não podem subsistir os candidatos a ve 
reador indicados em sublegenda pela Comissão Execu
tiva Regional, a requerimento do Deputado Estadual, e 
considerados não abrangidos pela anulação do ato con
vencional. (Fls. 217/218).

A  Procuradoria-Geral E leitoral oficia nos termos 
do parecer que faço juntar, por cópia, ao acórdão que 
resultar deste julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  D ecio  Miranda (Relator): Se
nhor Presidente, acolhendo o parecer da douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral, conheço do recurso e lhe 
dou provimento, em parte, para determinar que o Dr. 
Juiz Eleitoral examine e decida o pedido de registro 
dos candidatos natos, que, segundo os recorrentes, não 
foram registrados, ficando excluídos sete vereadores.

É o meu voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nf 5.495 — Classe 4? — M A  — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Recorrentes: João Batista Corrêa Figueiredo, can
didato a Prefeito pela Sublegenda 1 do PDS, José Am é
rico dos Santos e José Ribamar Monteiro Costa, candi
datos a Vereador pelo mesmo Partido.

Recorrido: Manoel Saraiva de Freitas, candidato a 
Prefeito pela Sublegenda 2 do PDS.

Decisão: Conheceu-se do recurso em parte, e nela 
se lhe deu provimento. Decisão unânime.

Defesa Oral: Pelo recorrente, Dr. Jorge Vinhais.

Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz, D ecio  Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82).

PA R E C E R  A  QUE SE R EFERE  O AC Ó RD ÃO  
N f 7.116

1. Trata-se de recurso especial manifestado por 
João Batista Corrêa Figueiredo, candidato a Prefeito 
pela Sublegenda 1, do Partido Democrático Social, ao 
município de São Vicente Férrer e outros, candidatos à 
Câmara de Vereadores pela mesma legenda. Sustentam 
os recorrentes que o acórdão recorrido deverá ser refor
mado, pois proferido contra disposição expressa de lei.

2. Entendemos, data venia, que o presente recur
so só em parte merece ser conhecido e provido, de vez 
que as demais alegações estão entrelaçadas com o exa
me da prova, tendo o acórdão recorrido dado razoável 
aplicação aos dispositivos legais incidentes à espécie. 
Assim, a nosso ver, o apelo só deverá ser provido, em 
parte, para determinar que o Dr. Juiz E leitoral exam i
ne e decida sobre o registro dos candidatos natos, que 
segundo o recorrente não foram registrados, ficando ex
cluídos sete vereadores.

Brasília, 13 de outubro de 1982 — A. G. Valim  
Teixeira, Subprocurador-Geral da República — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral E leito
ral.
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A C 0 R D A O  N? 7.117 
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.509 — Classe 4?
R io -de Janeiro

Recurso especial.

Falta de indicação de norma legal violada ou 
de com provação de dissídio com Acórdão de ou
tro tribunal eleitoral.

Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira Alves. 
Presidente — José G uilherm e V illela. Relator — Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral Substituto.

(Publicado em Sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Senhor Presidente, o M inistério Público impugnou 
o pedido de registro dos candidatos do PM D B  em São 
Pedro da A ldeia (RJ), porque não teriam sido apresen
tadas declarações de bens com a comprovação da ori
gem dos mesmos e das respectivas mutações patrimo
niais, como exige o art. 34, § 2?, inciso V I. da Resolu
ção n? 11.278/82 (fls. 4/5).

2. Logo depois, o PM D B  ofereceu a documentação 
reclamada (fls. 7/51) e prestou informações complemen- 
tares (fls. 54/57). Em petição apresentada em 3-9-82. o 
ora recorrente, um dos candidatos impugnados, sobre o 
qual o Partido se omitira, esclareceu que as benfeito
rias mencionadas na sua declaração de bens foram edi- 
ficadas em imóvel pertencente a seu pai e indicou o no
me do alienante do veículo de que é proprietário (fl. 
58).

3. Na sentença, o Dr. Juiz Eleitoral deferiu o re
gistro dos candidatos, salvo quanto ao recorrente Co- 
racy Pereira, «vez que intempestiva a resposta à im
pugnação» (fl. 60), embora tal resposta tenha vindo aos 
autos na véspera da decisão de 1“ grau.

4. Acolhendo o parecer da PR E  (fl. 75), o TRE-RJ 
negou provimento ao recurso, que lhe foi presente, «por 
não haver o recorrente atendido a exigência do art. 34, 
§ 2?. inc. V I, da Resolução n? 11.278/82» (fl. 78). embora 
aquele parecer aludisse apenas à falta de apresentação 
em tempo oportuno da declaração com as informações 
exig iveis (fls. 75 e 79).

5. Em tempo, o candidato prejudicado recorreu ao 
TSE , através da petição de fls. 82/83, em que não indi
ca qualquer d ispositivo violado, buscando apenas 
apoio em julgado de magistrado de 1? grau, que exibiu 
por xerocópia (fl. 84).

6. Numa segunda petição (fl. 86), apresentada dois 
dias depois, o recorrente tentou conseguir do próprio 
TR E-R J que fosse convertido em embargos declarató
rios o recurso para o TSE , porque haveria mero erro 
material susceptível de correção pelo Tribunal Regio
nal. Em parecer oral (fls. 90/91), que aquela Corte aco
lheu (fls. 87/91), não foi admitida a conversão pleitea
da, porque os pretensos embargos seriam intempesti
vos e o recurso para o TSE  não poderia ser convertido 
em recurso para o T R E .

7. Subiu então o recurso a julgamento desta Cor
te, havendo o Dr. Valim  Teixeira protestado opinar na 
própria assentada de hoje, já que os autos só ontem fo
ram recebidos pela Secretaria. (O Dr. Valim Teixeira,
Procurador-Geral E leitoral Substituto, proferiu parecer 
oral).

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Senhor Presidente, o recurso interposto, que deve 
ser considerado como especial, não merece conhecimen
to, porquanto o recorrente não menciona qualquer lei 
violada e se apóia somente em decisão de juiz singular, 
que não se presta à caracterização do dissídio a que 
alude a alínea b, do inciso I, do art. 276 do Código E lei
toral.

2. Se, no entanto, pudesse conhecer desse recurso, 
dar-lhe-ia provimento, já que as informações de fl. 58, 
prestadas à véspera da decisão de 1? grau, elidiram o 
fundamento da impugnação do Ministério Público, de 
modo que o registro não poderia ter sido indeferido.

3. Adstrito a julgar a causa em grau de recurso 
especial, lamento estar impossibilitado de conhecer do 
apelo. Não conheço, pois, do presente recurso.

(Decisão unânime)

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.509 — Classe 4 ;-RJ — Rei.: Min. José 
Guilherme Villela.

Recorrente: Coracy Pereira, candidato do PM D B a 
Vereador.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves. Presentes 
os Ministros Soares Muüoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82).

AC O R D Ã O  N? 7.118 
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.504 — Classe 4t 
São Paulo

Substitu ição de candidato. Não se admite * 
substituição de candidato, quando motivada pelf 
deficiente documentação de quem se quer substi
tuir.

Recurso a que se nega conhecimento.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior Eleito' 
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so. nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira Alves. 

Presidente — J.M . de Souza Andrade, Relator — Valit0 
Teixeira. Procurador-Geral Eleitoral, substituto.

(Publicado em sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rei® 
tor): Senhor Presidente, adoto como relatório o P®re£il. 
da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, que está assi 
redigido:

"1 . Trata-se de recurso manifestado Pe*° 
D iretório Regional do Partido Democrático S° 
ciai contra decisão do Egrégio Tribunal Region® 
Eleitoral de São Paulo que. mantendo sentenC® 
de primeira instância, indeferiu o registro de '  8 
demar de Queiroz Matos e Novaes à Câmara Mu.



Junho de 1983 B O LETIM  E L E IT O R A L  N í 383 69

nicipal, em substituição ao candidato Dorival Zi- 
to. de vez que esse último não chegou sequer a 
ter o seu registro requerido, tendo antes renun
ciado.

.2. Entende o recorrente que a decisão im
pugnada negou vigência ao artigo 54, da Resolu
ção ní 11.278/82, artigo 19, da Lei Complementar 
ní 5/70, e artigo 101, do Código Eleitoral.

3. Parece-nos, data venia. que não merece 
ser conhecido o presente apelo especial. Verifica- 
se dos autos, que o pretenso candidato a ser 
substituído, Dorival Zito. não tinha quaisquer 
condições de se candidatar, de vez que não podia 
provar a sua condição de filiado ao Partido. 
Diante disso, assim como entendeu a decisão re
corrida, temos que a nada renunciou, somente se 
podendo falar em pedido de substituição se hou
vesse sido requerido o seu registro, apresentado 
até 90 dias antes do pleito de novembro de 1982, 
o que não chegou a ocorrer.

4. Diante do exposto, somos pelo nâo co
nhecimento do presente apelo, porque nâo confi
gurado os pressupostos essenciais de seu cabi
m ento". (F ls. 44/45).

È o relatório, Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in istro  J .M . de Souza Andrade (Rela- 
tor): Senhor Presidente, na verdade, não se tratou de 
Renúncia, mas de impossibilidade de candidatura, pois 

conforme se depreende das afirmações do próprio Do- 
rival Zito, não tinha ele quaisquer condições de 
candidatar-se, até mesmo por falta de condições de ele
gibilidade." (V . Acórdão regional à fl. 33).

Em assim sendo, acolho o parecer da lavra do ilus- 
tre Dr. A . G. Valim  Teixeira, aprovado pelo eminente 
Prof. Dr. Inocêncio Mártires Coelho e. adotando como 
razão de decidir os fundamentos contidos no v. acórdão 
regional, nego conhecimento ao recurso especial, por 
entender que não houve ofensa aos dispositivos legais 
aPontados na peça recursal.

É como voto. Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. nV 5.504 — Classe 41 — S P  — Rei.: Min. J. M. 
ae Souza Andrade.

Recorrente: Diretório Regional do PDS. por seus 
delegados.

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

Presidência do Ministro Afore/ra Alves. Presentes
Ministros Soares Muhoz. Decio Miranda. Carlos 

Madeira. Gueiros Leite. J. Aí. de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim  Teixeira. Procurador- 

eral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A C O R D Á O  N í 7.119
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso n í 5.511 — Classe 41 — Agravo 
Ceará

Ilegitim idade de parte. D iretório  M unicipal 
nâo tem legitim idade para recorrer para o T ribu 
nal Superior Eleitora l.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Carlos M adeira, Relator — Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, substituto.

(Publicado em sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  Carlos Madeira (Relator): Se
nhor Presidente, o Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará inadmitiu recurso especial interpos
to pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
Diretório Municipal de Maranguape, do acórdão que 
confirmou sentença do Juiz E leitoral que deferiu regis
tro de candidato a V ice-Prefeito na sublegenda I do 
PDS.

Dessa decisão agravou o recorrente.

O agravo foi contraminutado e a Procuradoria- 
Geral Eleitoral protestou por se pronunciar na assenta
da de julgamento.

VOTO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Se
nhor Presidente, tratando-se de recurso manifestado 
por Diretório Municipal, dele não conheço por ilegitim i
dade de parte.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A  A T A

Rec. ní 5.511 — Classe 4í — Agravo — CE — Rei.: 
Min. Carlos Madeira.

Agravante: Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro.

Agravado: Raimundo Gomes de Matos.

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

Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares M uhoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira. Gueiros Leite, J .M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A C Ô R D ÀO  N í 7.120
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso ní 5.512 — Classe 4Í 
— A gravo  — Ceará

A o  D ire tó rio  M un ic ipa l de Partido  P o lít ico  
falta legitim idade para in terpor recurso para o 
Tribunal Superior E le itora l. A gravo não conhe
cido.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do agravo, 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Soares M uhoz, Relator — Valim  
Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, substituto.

Vistos, etc. (Publicado em sessão de 16-10-82).
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RELATORIO

O Senhor M in istro  Soares M unoz  (Relator): Senhor 
Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 
manteve a sentença do Dr. Juiz E leitoral de Marangua- 
pe, que, rejeitando impugnação do Diretório Municipal 
do PM DB, deferiu o registro das candidaturas de Regi
na Prata de Araújo e Raimundo Travassos Pinto a V e
readores do mencionado município, pelo PDS.

O acórdão assim decidiu porque os candidatos pe
diram seu desligamento do PM D B em 29-6-81, quando 
essa agremiação ainda se achava em fase de incorpora
ção, uma vez que seu registro defin itivo no Tribunal 
Superior Eleitoral ocorreu no dia 30-6-81, sendo, por is
so, aplicável a regra do art. 110, § 4'.’ , letra c, da Lei nf
5.682, de 1971, e não o art. 67, § 3f, da mesma lei.

Inconformado, o impugnante interpôs recurso espe
cial alegando, em síntese, que o acórdão ofendeu a lei e 
a jurisprudência. Transcreve o art. 67, § 3f, da Lei nf
5.682, de 1971 e, depois, sustenta que os candidatos, 
desfiliados do PM D B dois dias depois da respectiva co
municação (2-7-81), fizeram-no quando essa agremiação 
já obtivera o registro defin itivo (30-6-81), de sorte que 
somente se poderiam candidatar por outro partido após 
o decurso do prazo de dois anos da data das novas f i
liações.

Pelo ilustre Presidente do Tribunal Regional E lei
toral, o recurso não foi admitido porque não atacou o 
fundamento do acórdão. Consoante o recorrente, teria 
sido ofendido o art. 67, § 3f, da Lei nf 5.682, de 1971; 
entretanto, o dispositivo legal que rege a espécie, se
gundo o aresto, é o art. 110, § 4f, letra c, da referida lei.

Desse despacho, o recorrente interpôs agravo, que 
foi contra-arrazoado.

Ê o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Soares Munoz (Relator): Senhor 
Presidente, no recurso especial disciplinado pelo art. 
276, I, alíneas a e d, do Código Eleitoral, náo há juízo 
de admissibilidade atribuído ao Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral. Em face da urgência com que de
vem tramitar os pedidos de registro de candidatos a 
cargos eletivos, a Resolução nf 11.278, de 1982, estabe
lece que, «decorrido o prazo para as contra-razões, os 
autos serão remetidos, no dia seguinte, ao Tribunal Su
perior E leitoral...» (art. 49, § l f ) .

Todavia, o agravo e o recurso especial não apresen
tam viabilidade, porquanto é tranqüila a jurisprudência 
do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que ao 
Diretório Municipal de Partido Político falta legitim i
dade para interpor recurso para a mencionada Corte 
(Rec. nf 5.464 e art. 263 do CE).

Ante o exposto, não conheço do agravo.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. nf 5.512 — Classe 4f (Agravo) — CE — Rei.: 
Min. Soares Munoz.

Agravante: Diretório Municipal do PM DB, por seu 
Presidente.

Agravados: Regina Prata de Araújo e Raimundo 
Travassos Pinto, candidatos a Vereador pelo PDS.

Decisão: Náo se conheceu do recurso. Decisão unâ
nime.

Presidência do M inistro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Muhoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira , Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82).

AC Ó R D ÃO  N f 7.121 ^
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso nf 5.513 — Classe 4f — Agravo — Ceará

Recurso especial: trancamento por decisão I 
no Tribunal de origem. Agravo de Instrum ento.

O agravo de instrumento é de ser conhecido, 
na esteira das decisões deste TSE , que náo admi
te o ju izo  de admissibilidade nos recursos espe- ! 
ciais (C f. Embargos de Declaração), dando-se-lhe 
provim ento, porque a decisão agravada decidiu 
ao arrepio da jurisprudência deste Tribuna l 
Mas, à falta de fundamentação do recurso espe
cial. dele não se toma conhecimento.

Vistos, etc.

Acordam os M inistros do Tribunal Superior Eleito- L 
ral. por unanimidade de votos, prover o agravo e não , 
conhecer do recurso especial, nos termos do voto do ; 
Relator, que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 16 de outubro de 1982 — M oreira Alves. 
Presidente — Gueiros Leite. Relator — Valim Teixeira. ; 
Procurador-Geral Eleitoral, substituto.

(Publicado em sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, agravam-se de instrumento Luiz Chaves 
Nogueira e outros, candidatos aos cargos de Prefeito, i 
Vice-Prefeito e Vereador pelo PDS. da decisão do Tri
bunal Regional Eleitoral, que por seu Presidente, não 
admitiu recurso especial por eles interposto.

A  questão principal gira em torno de perda de filia' 
çáo. e foi resolvida em favor dos candidatos por sen
tença de primeiro grau. Houve recurso para o TRE. 
que a reformou. E recurso do acórdão para o TSE. quo 
foi trancado.

Eis o trecho conclusivo da decisão agravada:

"O s recorrentes, todavia, náo indicaram qual 
o dispositivo de lei afrontado, ou inobservado 
(letra a. art. 276). nem tampouco o dissídio juris
prudencial na interpretação da lei por mais de 
um Tribunal Eleitoral (letra b, art. 276).

Em conseqüência, não é de ser admitido 0 
recurso." (F l. 54).

O processo transcorreu normalmente. Foi recebid0 
o agravo, formado o instrumento e intimados os agr*' 
vados. que contraminutaram. Também manifestou-se 8 
douta Procuradoria Regional, sem oposição à remessá- 1 
que foi determinada em seguida (fl. 89v.)

A  douta Procuradoria-Geral Eleitoral protestou P°r 
parecer na assentada do julgamento.

E o relatório. (O Dr. Valim  Teixeira. Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto, proferiu parecer oral).

VOTO

O Senhor M in istro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, de acordo com a orientação firmada nest8 
Colendo Tribunal Superior Eleitoral não há juizo 
admissibilidade em recurso especial. Assim, já se decv 
diu, com força de prejulgado, nos Embargos de Decl®' 
ração no Recurso nf 5.299, Acórdão nf 6.954, julgado 
em 6-10-82 (Resolução TSE  nf 11.270/82. art. 35, § 3f)-

Por isso dou provimento ao agravo, para liberar 0 
recurso especial, do qual. porém, não conheço. porq»e 
a decisão agravada decidiu com acerto, no tocante 8 
falta de fundamentação do recurso especial, pelo art- 
276, inciso I, letras a e b.

Ademais, se dele conhecesse, o que se decidiu n° 
venerando acórdão recorrido, o foi com acerto, no m8rl 
to. a saber:
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"D esligado de um Partido e filiado a outro, o 
eleitor só poderá candidatar-se a cargo eletivo 
após o decurso do prazo de dois anos da data da 
nova filiação. Aplicado o art. 67. § 3f. da Lei n'.'
5.682, de 21-7-71. Recurso provido para cancelar 
os registros procedidos." (F l. 41).

É como voto.
(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nf 5.513 — Classe 4f — Agravo — CE — Rei.: 
Min. Gueiros Leite.

Agravantes: Luiz Chaves Nogueira e outros.

Agravado: Antonio de Souza Gonçalves.

Decisão: Provido o agravo, não se conheceu do re
curso especial. Decisão unânime.

Usaram da palavra, pelos agravantes: Dr. Helio 
Goes Ferreira Filho; pelo agravado: Dr. Paulo Alexan
drino Freire.

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes 
°s Ministros Soares Munoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite. J. M. de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela. e o Dr. Valim Teixeira . Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A C O R D ÃO  N f 7.122

Recurso nf 5.514 — Classe IV  — Agravo 
Ceará

Inelegibilidade. Inexistindo  sentença conde- 
natória mas apenas ação penal em curso, não 
ocorre a inelegibilidade prevista na letra n do in 
ciso I  do art. 1“ da L e i Com plem entar n: 42. de l -
2-82.

Vistos,etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito- 
rM. por unanimidade de votos, julgando desde logo o 
r®curso especial denegado, dele não conhecer, nos ter
mos do voto do relator, que fica fazendo parte integran- 
te da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira Alves. 
presidente — D écio  Miranda. Relator. — A . G. Valim  
re ixeira. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 16-10-82)

RELATORIO

O Senhor M in is tro  D écio  M iranda: Clodoaldo Pe- 
cosa de Araújo, candidato a Vereador pelo PDS. no 
Unicipio de Independência, Ceará, agrava do despa- 

n° que inadmitiu seu recurso especial, contra a deci- 
, a°  deferitória do registro de Adonias Carneiro Porte-

• candidato a Prefeito pela sublegenda 2.

Alega que o recurso não poderia ter sido indeferi-
**• Pois invocara adequadamente o art. lf .  inciso I. le- 

rra n . da Lei Complementar nf 5. "porque o candidato 
p SPonde a processo criminal por desvio de verbas da 

rcfeítura Municipal de Independência, conforme pro- 
ado nos autos."

E o relatório.

VOTO

n P  Senhor M in is tro  Decio Miranda (Relator): Nosso 
eKimento Interno, Resolução nf 4.510, autoriza, no

art. 36, § 3f, a que o Tribunal Superior Eleitoral, co
nhecendo do agravo, e estando o mesmo suficientemen
te instruído, julgue o mérito do recurso denegado.

O presente agravo oferece tal condição.
Passo, assim, a julgar o recurso especial interpos

to.
Alega o recorrente:

"E le ito  Prefeito Municipal de Independên
cia, no pleito de 1966, para um mandato de 4 
(quatro) anos, janeiro de 1967 a janeiro de 1971, 
sua administração, conforme nos dá conta o ilus
tre representante do Órgão do Ministério Públi
co, (parecer nos autos), tornou-se famosa pela de
sastrosa condução da "coisa pública” , tendo, in
clusive, desviado dinheiros públicos, fato que 
deu causa a instauração de inquérito policial e 
oferecimento de denúncia pelo M P e, finalmente, 
o processo teve sentença condenatória, conforme 
dá conta o MM. Juiz da Primeira Instância, em 
sua respeitável sentença.

Em grau de recurso, foi o processo anulado, 
pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, por
que, sendo o processo posterior ao mandato de 
Prefeito, do indiciado, entendeu o TR E  que a 
Justiça Eleitoral era incompetente para conhecer 
e julgar aquele delito, cuja competência era da 
Justiça comum.!

Novo processo fora intentado contra o cida
dão Adonias Carneiro Portela, desta feita, peran
te o Juízo da Comarca de Independência, estan
do, conforme declarou em sua sentença, con
cluída a instrução e pronto para julgamento.

Respondendo, como responde, o impugnado 
Adonias Carneiro Portela, a processo criminal, 
por ter praticado crime contra a Administração 
Pública, entendeu, o impugnante, que a impugna
ção de sua candidatura a Prefeito Municipal de 
Independência era ato relevante e representava 
serviço prestado ao Patrimônio Público que deye 
ser resguardado contra os desmandos adminis
trativos menos escrupulosos.!”  (Fls. 61/2).

Sustenta, pois, o recorrente que o impugnado res
ponde a ação penal prevista na letra n, do inciso I, do 
art. l f ,  da Lei Complementar nf 42, de 1-2-82, a dizer 
inelegíveis "os  que tenham sido condenados por crime 
contra a segurança nacional e a ordem política e social, 
a economia popular, a fé pública, a administração pú
blica e o patrimônio, ou pelo delito previsto no art. 22 
desta Lei Complementar, enquanto não penalmente rea
b ilitados".

Falta, todavia, no caso, o requisito de haver sido 
condenado o indigitado paciente.

Com efeito, ao que se vê da certidão do escrivão 
criminal, à fl. 17, datada de 12 de agosto do corrente 
ano. o impugnado, respondendo a ação penal pelo cri
me do art. 312 do Cód. Penal, ação na qual foram apre
sentadas as razões finais, não consta porém, tenha sido 
condenado.

Isto posto, julgando, desde logo, o recurso especial 
denegado, dele não conheço, por não ocorrer a alegada 
ofensa à disposição legal invocada.

É o meu voto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. nf 5.514 — Classe 4f — CE — Agravo — Rei.: 
Min. Decio Miranda.

Agravante: Clodoaldo Pedrosa de Araújo, candida
to a Vereador pelo PDS.

Agravado: Adonias Carneiro Portela, candidato a 
Prefeito pela sublegenda PDS-2.
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Decisão: Não se conheceu do recurso. Decisão unâ
nime.

Defesa oral: Pelo recorrido, Dr. Paulo Alexandrino 
Freire.

Presidência do M inistro M oreira  A lves , Presentes 
os Ministros: Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim  Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82)

AC Ó R D Ã O  N? 7.123 
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.508 — Classe 4í — R io de Janeiro

Recurso especial. Intempestividade. Não 
conhecimento.

Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira Alves. 
Presidente — D ecio Miranda. Relator — Valim 
Teixeira. Procurador-Geral Eleitoral Substituto.

(Publicado em Sessão de 16-10-82).

RELATORIO
O Senhor M in is tro  Decio Miranda  (Relator): Se

nhor Presidente, trata-se de recurso especial em que 
Francisco de Souza Filho se rebela contra o acórdão 
que lhe negou registro como candidato pelo PDS. por 
não lhe reconhecer filiação partidária.

E o relatório.

VOTO
O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda (Relator): Se

nhor Presidente, o recurso é intempestivo.

Foi interposto a 28-9-82, quando a decisão se profe
rira a 22-9-82.

Não conheço.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. ní 5.508 — Classe 4í — RJ — Rei.: Min. Decio 
Miranda.

Recorrente: Francisco de Souza Filho, candidato a 
Vereador pelo PDS.

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

Presidência do M inistro M oreira  A lves. Presentes 
os Ministros Soares Mudoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela, e o Dr. Valim Teixeira. Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A C Ó R D Ã O  N í 7.124 
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.497 — Classe 4; 
M inas Gerais

Eleições municipais.

Se o D iretó rio  M unicipal não requerer o re- p 
gistro dos candidatos escolhidos em Convenção, 
os poderes da Comissão Executiva Regional es- ; 
tão lim itados à possibilidade de registro dos can
didatos escolhidos em Convenção (art. 8í, § 4", 
da Le i n? 6.978/82).

Não realizada a Convenção M unicipal, a Co- | 
missão Executiva poderá indicar os candidatos a 
Prefeito. V ice-Prefe ito  e Vereador, mas desde 
que observadas as normas do § 1" do art. 5í. do 
D ecreto-le i n? 1.541/77 (art. 8°. § 2". inciso I. da 
Le i n? 6.978/82).

Recurso especial de que se conhece, e a que 
se dá provim ento.

Vistos, etc.

Acordam os M inistros do Tribunal Superior Eleito- | 
ral. por unanimidade de votos, conhecer e dar provi
mento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que | 
fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 16 de outubro de 1982 — M oreira  Alves. 
Presidente — J. M . de Souza Andrade. Relator — 
Valim Teixeira. Procurador Geral Eleitoral. Substituto.

(Publicado em Sessão de 16-10-82).

RELATORIO
O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rei»' 

tor): Senhor Presidente, adoto como relatório o Parecer 
da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, que é o seguin
te:

"1 . O Partido Democrático Social realizou j 
sua convenção, no município de Capelinha. no 
dia 27 de julho de 1982. deixando de requerer o 
registro dos candidatos na época oportuna, assin* 
como não arquivou cópia da A ta no Cartório 
Eleitoral (§ 3? do artigo 9V. da Resolução n 
11.278). Nessa Convenção, segundo o Observador 
da Justiça Eleitoral (fl. 135), foram escolhidos co- ; 
mo candidatos os Srs. Fabiano Otoni V ieira e P®" 
dro Antonio Coelho. Prefeito e V ice-Prefeito. res
pectivamente.

2. O Diretório Regional, sob o argumento de 
que o livro  de atas havia sido subtraído (fls. I221- 
requereu o registro de novos candidatos, inclusi
ve duas sublegendas. pedido impugnado , 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro- 
Juiz Eleitoral, embora salientando que o pediu 1 
não atendia as normas legais pertinentes (artif^ 
Jft. da Lei ní 6.978/82. redação da Lei n' 
7.015/82). deferiu o registro.

O Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, api*' 
ciando o recurso interposto pelo Partido do M® 
vimento Democrático Brasileiro, negou prov1' 
mento. acolhendo o parecer da douta Procurado 
ria Regional, no sentido de que no caso. coroo ° 
órgão municipal não havia requerido, no prazo, 
registro dos candidatos escolhidos na convenção- 
seria aplicável o disposto no § 4? do artigo 81’ . ® t 
Lei ní 6.978/82. em sua nova redação.

3. Dessa decisão, recorreu o partido do M® 
vimento Democrático Brasileiro, dando co1®® 
ofendido o artigo 8í. da Lei ní 6.978/82. sab®1’ 
tando que na convenção não havia sido institui®^ 
sublegenda. hipótese admissível apenas quando 
Partido tiver D iretório Municipal organizado 0 j 
filiados em número suficiente à realização 
convenção e não a fizer.

4. Parece-nos data venia. que razão ass‘!y* 
ao recorrente. Evidencia-se, dos autos, que 0 . 
retório Municipal do Partido no município. P 
razões não esclarecidas, deixou de requerer o re 
gistro dos candidatos escolhidos em convenC*®' 
Tal ato. sem dúvidas, não pode beneficiar o P®®.
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prio Partido. A  nosso ver. o Diretório Regional, 
diante dessa circunstância, poderia apenas re
querer o registro dos candidatos escolhidos na 
convenção, e nunca escolher candidatos (§§ 2? e 
4?, do art. 8?|. Note-se. por outro lado. que os 
candidatos majoritários náo foram indicados pelo 
órgâo regional antes da convenção municipal (fl. 
221). pois esta fo i realizada em 27-7-82, e a reu
nião da Comissão Executiva em 19-8-82. contra
riando o disposto no artigo 5? e seus parágrafos, 
do Decreto-lei n? 1.541/77. Esta indicação, a toda 
evidência não pode prevalecer, de conformidade 
com entendimento firmado por esse Colendo T r i
bunal Superior quando do julgamento do Recurso 
n? 5.290, Acórdão n? 6.864. São Paulo. Relator o 
Ministro José Guilherme Villela.

5. Diante do exposto, somos pelo conheci
mento e provimento do presente apelo especial”  
(fls. 239/240).

E o relatório. Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, segundo consta dos autos, a 
Convenção Municipal do PDS havia indicado, apenas. 
0s nomes de Fabiano Otoni Vieira e Pedro Antonio 
Coelho, respectivamente para os cargos de Prefeito e 
Vice-Prefeito. Desaparecido o livro em que se registra-

a Ata e não requerido o registro dos candidatos, a 
Comissão Executiva do Diretório Regional processou a 
‘ustituição de duas sublegendas. figurando em cada 
uma delas, como candidatos a Prefeito, os nomes da- 
lueles dois filiados, vindo a ser requerido, entáo, o re- 
8'stro dessas duas sublegendas. e de mais vinte e um 
*21) candidatos a cargo de Vereador.

Ao admitir esse procedimento, com base no que re
ta o art. 8?, § 4?, da Lei n? 6.978/82, o v. acórdão regio- 
n.aj violou o disposto nessa norma legal, que só permi
t i a  admitir-se o registro dos candidatos escolhidos na 
Convenção: e negou vigência ao disposto no § 27 do 
m®smo art. 8?, porque, observadas as normas do § 1?

art. 5?. do Decreto-lei n? 1.541/77. não podia ser in- 
U'cado mais do que um candidato a Prefeito; assim, 
®mbém se negou vigência a essa norma do Decreto-lei 

n? 1.541/82.

Por isso, conheço do recurso e lhe dou provimento 
Para acolhida a impugnação, ser cassado o registro que 
°ra deferido em Prim eiro Grau e que veio a ser confir

mado pelo v. Acórdão recorrido.

E como voto. Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

, Rec. n? 5.497 — Classe 4:-MG — Rei.: Min. J. M. 
e Souza Andrade. *

n Recorrente: Diretório Regional do PM DB. por seu 
e*egado.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro- 
mento. Decisão unânime.

Presidência do M inistro Moreira  A lves. Presentes
Ministros Soares Muhoz. Decio Miranda. Carlos 

^adeira, Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
ç üdherme Villela  e o Dr. Valim  Teixeira. Procurador- 

eral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82).

A C O R D ÃO  NT 7.125
(de 16 de outubro de 1982)

Recurso ní 5.510 — Classe 47 — Bahia

Recurso eleitoral.

Para que possa ser conhecido, o recurso es
pecial deve demonstrar que a decisão recorrida  
fo i proferida contra determinada disposição de 
lei, ou que tenha havido divergência na in terpre
tação da le i entre dois ou mais Tribunais E le ito 
rais (art. 276 do Cód. Eleitoral/.

Recurso a que se nega conhecimento.

Vistos, etc.
Acordam os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 16 de outubro de 1982 — M oreira  Alves,

Presidente — J. M. de Souza Andrade. Relator. — 
Valim Teixeira , Procurador-Geral E leitoral — Substitu
to.

(Publicado em sessão de 16-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade — 
(Relator): Senhor Presidente, o Eg. Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia confirmou decisão de Primeiro Grau 
que indeferira o registro de candidatos ao pleito muni
cipal de Cotegipe, em razão de dúvida sobre o nome do 
candidato a Prefeito, que constou de forma diversa na 
petição inicial e no restante da documentação.

Contra essa decisão, o Partido do M ovim ento De
mocrático Brasileiro interpôs o recurso de fls. 44/46, 
alegando, em suma, que se trata de erro material saná- 
vel e, assim, o Juiz deveria dar à parte oportunidade 
para sanar a irregularidade.

A  fl. 51, a douta Procuradoria-Geral E leitoral pro
testou por Parecer em assentada.

É o relatório, Sr. Presidente.

(O Dr. Valim Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, 
Substituto, proferiu parecer oral).

VOTO

Ô Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade  (Rela
tor): Senhor Presidente, só pelo fato de. na petição de 
registro dos candidatos, constar como Antônio Francis
co dos Santos o nome do indicado para o cargo de P re
feito, enquanto na Ata e nos demais documentos cons
tava Petrônio Francisco dos Santos, a sentença do 
MM. Juiz Eleitoral disse tratar-se de «dúvida irreme
diável», e indeferiu o registro de todos os candidatos, 
como se não existisse, na Resolução de n? 11.278/82, a 
regra do art. 37.

Contudo, embora reconhecendo que é altamente cen
surável tal decisão, e, mais ainda, o v. Acórdão que a 
confirmou, não posso conhecer do recurso especial, 
porque nele não se apontou como violada qualquer dis
posição legal, e não se trouxe à colação divergência ju- 
risprudêncial.

Assim, com base na pacífica jurisprudência desta 
Corte Superior, não conheço do recurso especial.

E como voto, Sr. Presidente.

(Decisão unânime.)

E X TR A TO  DA A T A

Rec. n? 5.510 — Classe 47 — Bahia — Rei.: Min. J. 
M. de Souza Andrade.

Recorrente: PM DB, por seu Delegado.

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

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes
os Ministros Soares Muhoz. Decio M iranda. Carlos
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Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral, substituto.

(Sessão de 16-10-82)

A C O R D ÃO  N f 7.126 
(de 19 de outubro de 1982)

Recurso n? 6.601/82 — Classe IV  
A gravo  — Santa Catarina

Recurso especial: com ju izo  de adm issibilida
de fora dos casos da L e i Com plem entar n? 5/70. 
A gravo de instrumento de decisão que o de ne
gou.

Denegado o recurso especial, o recorrente po 
de in terpor agravo de instrumento da decisão de- 
negatória (CE, art. 279), provido se a decisão 
agravada não chegou a demonstrar a sua inad
missibilidade.

Processam ento e subida do recurso para me
lhor apreciação.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, dar provimento ao agra
vo, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 19 de outubro de 1982 — M oreira Alves, 
Presidente — Evandro Gueiros Leite, Relator — 
Inocêncio M ártires  Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 26-1 1-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Evandro Gueiros Leite  (Rela
tor): Em face de reclamação manifestada por Rogério 
Duarte de Queiroz, contra propaganda política levada a 
efeito por d iversos órgãos públicos do Estado de Santa 
Catarina, em favor do ex-Governador do Estado e atual 
candidato a Senador, o Tribunal Regional Eleitoral de
cidiu suspender as atividades acoimadas.

Eis a ementa da decisão:
“ Representação. Propaganda eleitoral ilícita.
Inserção de nome de candidato em publicações 

oficiais, álbuns de figurinhas ICM , placas e carta
zes de quem não mais integra os quadros adminis
trativos dirigentes de unidade federativa por ev i
denciar fim  político-eleitoral, à custa dos cofres pú
blicos, constitui-se publicidade ilegítima, cuja proi
bição cabe à Justiça Eleitoral dentro do seu poder 
de polícia.

Acolhimento para suspender-se de imediato 
sua veicu lação”  (fl. 20, do MS nf 555/82).

O Governo do Estado de Santa Catarina interpôs 
recurso especial, alegando afronta ao art. 36. c/c os 
arts. 109 e 101, do Regimento Interno do Tribun. l re
corrido; arts. 268 e 270, do Código Eleitoral; os arts. 
125-1, do Código de Processo C ivil, e 153, § 1?. da Cons
tituição Federal.

Esse recurso não foi admitido pelo Desembargador- 
Presidente do Tribunal a quo. ao argumento, entre ou
tros menos importantes, (a) de carecer de prequestiona
mento a matéria relativa ao procedimento adotado na 
reclamação: (b) de não abrir ensejo ao recurso especial 
a violação de textos do Regimento Interno de Tribu
nais; (c) de não terem sido violados os arts. 268 e 270, 
do Código Eleitoral (fls. 5/6).

Dai o presente agravo de instrumento, em que o 
agravante ressalta a impossibilidade do trancamento

do recurso especial na instância local, analisando cada 
um dos fundamentos da decisão agravada (fls. 6/10) e 
terminando por pedir o provimento do agravo e a reforma 
da decisão agravada, com a conseqüente admissão do re
curso especial (fl. 11).

O agravo fo i admitido, nos termos do art. 279, do 
Código Eleitoral. Embora devidamente fundamentado 
pelo agravante, não recebeu contraminuta, mas mesmo 
assim foi remetido a este Colendo Tribunal Superior 
Eleitoral (fl. 58).

Consta, à fl. 59, a seguinte informação da Subse
cretária Judiciária:

“ Informamos a V. Sa. que relacionado com a 
matéria está em andamento, nesta Secretaria, o 
Mandado de Segurança nf 555, Classe 2f/SC, dis
tribuído ao Exmo. Sr. M inistro Gueiros Le ite ".

De fato, foi-me distribuído esse Mandado de Segu
rança. visando a dar efeito suspensivo ao recurso espe
cial referido e quando este certamente ainda não havia 
sido trancado pela respeitável decisão agravada. Nele 
proferi despacho liminar, determinando a suspensão da 
execução do acórdão do TR E . solicitando informações e 
mandando notificar os litisconsortes necessários Rogé
rio Duarte Queiroz e Jorge Konder Borhnausen.

A  decisão é de 29 de setembro do corrente ano. E 
como até agora não chegaram notícias da instância im
petrada. mandei a Subsecretária informar sobre o pra
zo das informações, para as providências cabíveis. Mas 
isso somente seria possível se se consultasse o TR E  so
bre a data do recebimento do oficio (ou mesmo do 
telex), o que determinei fosse feito (fl. 150).

Sobre o agravo ouviu-se a douta Procuradoria Ge
ral Eleitoral, que deu parecer pelo desprovimento. 
mantido, conseqüentemente, o despacho agravado, de 
vez que a decisão impugnada e alvo do recurso especial 
teria dado adequada aplicação aos dispositivos legais 
incidentes à espécie, agasalhando-se na previsão da Sú
mula S TF  nf 440 (fl. 63).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Evandro Gueiros Le ite  (Rela
tor): Cogita-se da suspensão de propaganda eleitoral 
considerada ilícita, matéria regulada no Código Eleito
ral, normas especiais e Resolução TSE  nf 10.445/78. fo
ra do alcance, pois. da Lei Complementar nf 5/70. que 
cogita, de acordo com o art. 151 e seu parágrafo único- 
da Constituição, dos casos de inelegibilidade de candi
datos.

Em benefício dessas questões, a serem resolvida* 
nos limites do calendário eleitoral e, por isso mesmo- 
através de procedimentos sumários, com prazos restri
tos. o TSE  editou as Resoluções n‘.'s 11.270, de 20-5" 
1982, e 11.278. de 25-5-1982. que contêm as intruções pa; 
ra a escolha e registro de candidatos às eleições de 1® 
de novembro do corrente ano.

Dessas instruções constam textos que regulam 9 
interposiçáo e tramitação de recursos, incluindo os que 
se dirigem a este Tribunal, suprimindo o juízo de ad
m issibilidade na instância a quo. São os arts. 36. § 
da Resolução n'.' 11.270/82, e 49, da Resolução nf 11.27®- 
os quais se reportam ao art. 14, da Lei Complementar 
nf 5/70.

Aqui se trata, porém, e como já vimos, de matéria 
diversa, que em tema recursal guarda respeito, direta
mente. ao Código Eleitoral, onde o art. 278, § lf ,  cogir® 
do juizo de admissibilidade no recurso especial, de mo
do que. ocorrendo a denegação. o recorrente poderá 
agravar de instrumento, nos termos do art. 279, caput•

Foi o que ocorreu na hipótese dos autos, pois o Go
verno do Estado de Santa Catarina viu o seu recurso 
especial indeferido e se agravou da decisão do Exmo- 
Desembargador-Presidente do TR E  assim fundamenta
da:
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a) falta de prequestionamento do procedimento a 
ser adotado na Reclamação manifestada por Rogério 
Duarte de Queiroz, a qual. por encontrar-se elencada 
na mesma classe do recurso administrativo, deveria se
guir o procedimento para este último preconizado:

b) falta de manifestação do recorrente, ora agra
vante. em tempo hábil, contra a juntada de documentos 
Pelo agravado, na Reclamação, por ocasião do ju lga
mento desta;

c) descabimento do recurso especial devido à v io la
ção de dispositivos do Regimento Interno do Tribunal:

d) inocorrência de afronta aos arts. 268 e 270. do 
Código Eleitoral, devido à juntada de documentos no
vos, pelas partes, no Tribunal Regional, se o feito fora 
ue sua competência originária;

e) inocorrência de tratamento desigual às partes 
adversas na assentada do julgamento:

f) imprestabilidade, como fundamentação do recur
so especial, de simples interpretação conferida à Lei. 
amda que não seja a mais justa.

Esses argumentos da decisão agravada foram co
mentados pelo agravante, a saber:

a) A  Reclamação, que está agrupada na mesma 
c*asse dos recursos administrativos, deve seguir o pro- 
Cedimento previsto no Regimento Interno do Tribunal. 
°u seja. o mesmo dos recursos eleitorais, para impedir- 
Se a juntada, serodiamente. dos documentos trazidos 
Pelo Reclamante, quando do cumprimento de diligência 
'Um lhe tinha sido determinada pelo Relator, que aliás 
Votou vencido.

Aconteceu o seguinte.

No dia do julgamento da Reclamação, o TR E . ven- 
Qo o Relator, admitiu as provas trazidas a destempo 
ei° Reclamante, que foram lidas e exibidas da Tribu- 

e não foram sequer juntas aos autos.
Dai porque o Reclamado colhido de surpresa, nada 

de fazer, na hora. mas sim recorrer da decisão. Como 
ndamento do seu recurso especial, indicou os arts. 36 

tjif.,1® e '01. do Regimento Interno, os quais se compa- 
. izam com os arts. 268 e 270. do Código Eleitoral. 
.. '• do Código de Processo C ivil, e 153. § IV. da Cons-

dição Federal.

[j. 0  agravante sustenta, com apoio na obra de Fávila 
jjj e‘ ro. que dá ensejo ao recurso especial a ofensa a 
^ eito local e. portanto, às normas dos Regimentos In- 
da ,J0s- De qualquer modo. chama o agravante, em prol 

fundamentação do seu recurso, os arts. 268 e 270. os'iuaisv- nâo são examinados aqui apenas sob o ponto de
sob neles contida, mas, e principalmente,
tçs re °  direito da igualdade de tratamento entre as par- 

■ P°is assim está previsto no art. 270. § 3í. verbis:

"A r t .  270, § 3? — Protocoladas as diligências 
Probatórias, ou com a juntada das justificações e 
diligências, a Secretaria do Tribunal abrirá, sem * 
demora, vista dos autos, por vinte quatro horas, 
seguidamente, ao recorrente e ao recorrido para 
dizerem a respeito".

tgj. Pftetanto, esse direito não foi conferido ao ora 
d0c Vante, à míngua de oportunidade de contradita aos 
nr-,, jJ'entos novos que serviram de base à sustentação 
ve ^  Reclamante, ora agravado. E o que é mais gra- 
8ua ; rePRa-se — é que o Tribunal sequer determinou a 

funtada aos autos.
Q

°nienta o agravante, quanto a essa falha:

"Basta  ver a inicial e a Resolução. A  inicial 
jjSo contém uma palavra sequer sobre os álbuns 
de ICM . No entanto a Resolução determinou o 
■'ecolhimento dos ainda nâo distribuídos
•Omíssisl." (fl. 8).

*o  s ar.a .'nim. basta a citação desses textos de lei co- 
da^do !cientes Para a admissão do recurso especial. 
Ihent0 , Ratato a questão em torno dos textos do Regi- 

Pterno do próprio Tribunal. Os arts. 268 e 270. §

3‘.’ , do Código Eleitoral, conjuminam-se dentro do siste
ma da oralidade processual, onde cabem os princípios 
sobre a produção da prova documental e sua 
oportunidade (CPC. arts. 326 e 396/397); e sobre a 
bilateralidade dos atos procedimentais (CPC, art. 398). 
O documento indispensável deve ser produzido, isso é 
inegável. Mas desde que obedecidas as normas sobre a 
lealdade processual (art. 14 II, C PC ) e sobre a 
estabilização da lide (CPC. arts. 303, 462 e 517). Assim, 
por exemplo, não pode ser junto documento no início 
da audiência porque já se não permite à outra parte fa
zer a contraprova. A jurisprudência tem sido rigorosa a 
esse respeito, pois anula a sentença por infração ao art. 
398 (C f. Arruda A lvim , A  Nulidade da Sentença por in
fração ao art. 398 do CPC, RP nV 3/218, apud T . Ne
grão. IO.1 edição, pág. 145), a menos que o documento 
seja irrelevante (RTJ nís 89/947 e 82/986).

P o r  t a i s  m o t i” OS, d o u  p r o v im e n to  a o  a g r a v o  p a r a  
m a n d a r  s u b i r  o s  a u to s  d o  r e c u r s o  e s p e c ia l ,  d e p o is  d e  
d e v id a m e n te  p ro c e s s a d o ,  p a r a  m e lh o r  a p r e c ia ç ã o .

Até aqui esta decisão não interfere com o Mandado 
de Segurança impetrado pelo agravante e que, nos ter
mos da liminar conferida, deu efeito suspensivo ao re
curso especial.

E como voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  DA A T A

Rec. ní 5.501 — Classe 41-AG-SC — Rei.: Min. 
Gueiros Leite.

Agravante: Procurador Geral do Estado.

Decisão: Deu-se provimento ao agravo nos termos 
do voto do relator.

Decisão unânime.

Presidência do M inistro Moreira A lves. Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 19-10-82).

A C Ó R D ÃO  N? 7.1271*)
(de 19 de outubro de 1982)

Recurso n? 6.303 — Classe IV  
Embargos de Declaração — R io de Janeiro

— Representação do recorrente. Insuprivel a 
falta de representação mediante ato posterior à 
decisão que a declara.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral. por unanimidade de votos, rejeitar os embargos, 
nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 19 de outubro de 1982 — M oreira  A lves , 
Presidente — Decio M iranda, Relator — Inocêncio  
Mártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 19-10-82).

RELATORIO
O Senhor M in istro  D ecio  M iranda: Decidiu o T r i

bunal que, se a representação do recorrente era ilegíti
ma, prejudicada ficara a discussão quanto à tempesti- 
vidade do apelo especial. (Fls. 72/9).

(*) Vide Acórdão n? 7.034, publicado no BE 380/2 
e RE n? 99.383-5/STF, neste BE, à pág iia  110.
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E essa ilegitim idade de representação decorria de 
haver sido subscrito o recurso especial por Jonas Ba- 
hiense de Lyra, que não se achava credenciado como 
Delegado do PD T, consoante informação de fl. 46.

A  esse acórdão opôs os embargos de declaração de 
fls. 81/4, dizendo trazer então "p rova de que. e fetiva
mente, o Dr. Jonas Bahiense de Lyra é, há algum tem
po, delegado do PD T  junto ao TR E  do Rio de Janeiro". 
(Fl. 82 m edio).

Todavia, foram esses embargos de declaração rejei
tados, pelas considerações expostas no meu voto de fls. 
96 (cabia-me a posição de relator, porque, no anterior 
acórdão, fora eu substituído pelo eminente M inistro 
Néri da Silveira).

E a rejeição se deu porque nenhum dos três docu
mentos juntos subministravam a prova de ser o Dr. Jo
nas Bahiense de Lyra Delegado do PD T. (F l. 96).

Acrescentei ao voto, no próprio momento de julgar, 
vir-me então às mãos nova petição do recorrente, jun
tando documento do PD T, ratificadora dos atos ante
riormente praticados por seu novo Delegado.

A  propósito, considerei impossível "essa repristi- 
nação de poderes, mediante a qual se poderia elidir, 
sempre, qualquer julgamento que afirmasse sua ausên
c ia ". (Fl. 97).

Vêm-me agora novos embargos de declaração. A f ir 
ma o embargante que "o  acórdão concernente aos em
bargos de declaração relatados por V. Exa. — refere-se 
a mim, que por último funcionei como relator — omitiu 
a ratificação expressa dos atos praticados pelo Dr. Jo
nas Bahiense". (Fl. 102).

Acrescentou que «os erros materiais da Justiça 
Eleitoral e do advogado antecessor do signatário destes 
embargos não podem perturbar os direitos políticos do 
embargante». (F l. 102).

E o relatório.

O Senhor M in istro  Decio Miranda (Relator): O 
acórdão embargado não cometeu a omissão que lhe 
atribui o embargante. Enfrentou a matéria.

Considerou, adequadamente, que não era dado aco
lher a pedida repristinaçáo de poderes, mediante a qual 
se poderia elidir, sempre, qualquer julgamento que a fir
masse sua ausência.

Com efeito, até hoje não veio aos autos prova de 
ser o Dr. Jonas Bahiense de Lyra, Delegado do PD T 
perante o TRE-RJ: e perante este Tribunal, o despacho 
do Presidente Moreira A lves, que deferiu a anotação 
requerida à fl. 92, é de 11-10-82, posterior, portanto, ao 
acórdão de 27-9-82 (fl. 55) que considerara «irregular a 
representação do recorrente»; posterior, até mesmo, ao 
acórdão de 7-10-82, nos primeiros embargos de declara
ção, que reafirmara a falta de legítima representação 
do recorrente (fl. 72).

Isto posto, rejeito estes terceiros embargos de de
claração.

E o meu voto.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  DA A T A

Rec. nV 5.303 — Classe 4:' — Emb. Decl.-RJ — 
Rei.: Min. Decio Miranda.

Embargante: Indalécio Iglésias do Bomfim. candi
dato a Deputado Estadual pelo PDT. por seu advoga
do.

Decisão: Rejeitaram-se os embargos. Decisão unâ
nime.

Presidência do M inistro M oreira A lves . Presentes
os Ministros Soares Muãoz, Decio Miranda. Carlos

Madeira, Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade, Jose 
Guilherme Villela e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 19-10-82).

A C Ó R D Ã O  N? 7.128 (•)
(de 19 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.362 — Classe IV  
Embargos de Declaração — Bahia

Reabilitação Penal. Adm itiu -se além do pra
zo de registro de candidato prova do trânsito em 
julgado, não o p róp rio  fato processual a que se 
refere.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito
ral, por unanimidade de votos, rejeitar os embargos de 
declaração, nos termos do voto do Relator, que fica fa- 
zendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 19 de outubro de 1982 — M oreira  Alves. 
Presidente — Decio M iranda. Relator — Inocêncio 
Mártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 19-10-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  D ecio  M iranda: A o  acórdão de 
fls. 100/102, proferido em embargos de declaração, of*‘ 
rece novos embargos de declaração o candidato consj' 
derado inelegível por falta de prova do trânsito em ju*‘ 
gado da sentença de reabilitação penal.

Diz que era contraditório o primeiro acórdão env 
bargado, ao considerar admissível a prova do trânsito 
em julgado além do prazo do pedido de registro, e 80 
mesmo tempo denegá-la, questão que foi omitida no ju*' 
gamento subseqüente, acórdão agora embargado.

E o relatório.

O Senhor M in is tro  Decio Miranda  (Relator): 
acórdãos precedentes são claros.

Admitem a prova do trânsito em julgado, além d° 
prazo do pedido de registro.

Adm itir a prova do fato além de certo lim ite náo e 
o mesmo que admitir o próprio fato além desse limito-

No caso dos autos, o fato, que se pretende venha 9 
produzir efeito sobre o deferimento do registro, aino 
não se produziu. Na melhor das hipóteses, segundo 1 
telex de fl. 107, de emissão particular e não oficia ̂  
produzir-se-ia a 19 de outubro, já esgotados todos 0 
prazos do processo de registro.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração.

E o meu voto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. n? 5.362 -  Classe 4? -  Emb. Decl. B A  -  Rel 
Min. Decio Miranda.

Embargante: G ilberto A lves de Araújo, c a n d id ®  

a Prefeito pela sublegenda 1 do PDS. por seu advoí
do. A

Decisão: Rejeitaram-se os embargos. Decisão uu

(•) Vide Ac. n? 6.957, publicado no B.E. n? 378/#
e Ac. n? 7.083, publicado neste B.E. à página 40.
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Presidência do Ministro M oreira  A lves . Presentes 
os Ministros Soares Munoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 19-10-82).

AC O R D Ã O  N? 7.129 (•)
(de 21 de outubro de 1982)

Recurso nf 5.426 — Classe 4f
Embargos de Declaração — Pernambuco

Embargos Declaratórios. Sua extensão e na
tureza juríd ica.

— A  omissão que autoriza a oposição de em 
bargos declaratórios é a verificada em relação à 
controvérsia estabelecida nos autos e não a resul
tante de questão, até então inédita, argüida em 
mem orial ou na sustentação oral. pois tais atos 
não são meios adequados para suscitar matéria 
nova e. sim. para sustentar aquela que fora ante
riorm ente articulada.

— Ausência, ademais, da indicada omissão 
no acórdão embargado, porquanto, quer no seu 
relatório, quer na sua motivação, consta a asser
tiva de que a decisão do Tribunal Regional E le i
toral possui dois fundamentos. Se essa afirm ati
va não é exata, o lapso não configura omissão, 
mas erro insuscetível de ser corrig ido mediante 
embargos de declaração. Porém , nem esse erro 
ocorreu, pois o acórdão loca l contém, realmente, 
dois fundamentos e, se os embargantes tinha d ú v i
das a respeito, cumpria-lhes desfazê-las, opondo 
embargos ao aresto em referência .

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, rejeitar os embargos, 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessòes do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 21 de outubro de 1982 — Soares M unoz, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência e Relator. 
— Inocêncio M ártires C oelho. Procurador-Geral E leito
ral.

(Publicado em Sessão de 21-10-821.

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Soares Munoz  (Relator): Senhor 
Presidente, Maurício Vasconcelos Valadares. Ederaldo 
Bezerra de Souza e Domingos Manoel de Melo, nos au
tos do Recurso nf 5.426. classe IV , Pernambuco, em 
Que figuraram, como recorrentes, os ora suplicantes e, 
como recorrido, José Marcos de Lima. inconformados 
com o acórdão que não conheceu do mencionado recur- 
s°  especial, manifestaram embargos de declaração, v i
sando a afastar contradição em que incidiu o julgado 
°u, de qualquer forma, suprir omissão nele verificada.

A  omissão teria consistido no fato de o acórdão 
einbargado não ter feito constar de seu texto as alega- 
Çbes constantes de memorial, oferecido ao Relator e aos 
oemais eminentes M inistros da Corte Eleitoral, bem co- 
010 na sustentação oral produzida pelo advogado dos 
ora embargantes, nos quais teve a oportunidade de sus
tentar que o acórdão recorrido tem um único fundamen
to. o de que não se assegurara ao recorrido, no inquéri- 
0 administrativo, ampla defesa, pois o outro funda- 

^ ento da decisão de primeira instância. — a proibição 
ae inelegibilidades perpétuas, limitada ao máximo de

, (*) Vide Acórdão nf
380/24.

7.032, publicado no BE nf

dez anos, — não fora aceito pelo Acórdão, de forma ex
pressa, tanto que omitido na respectiva ementa.

Esse o motivo que leva os embargantes, segundo 
alegam, a solicitar seja suprida dita omissão e a reque
rer, ainda, que seja reexaminada a matéria, de não ser 
a inelegibilidade perpétua fundamento da decisão re
corrida, a fim de que, acaso convencido o Tribunal, in
vocando a jurisprudência que, em casos excepcionais, 
admite a alteração do julgado através de embargos de
claratórios, haja por bem recebê-los para conhecer do 
recurso especial e dar-lhe provimento.

É o relatório.

O Senhor M in is tro  Soares Munoz (Relator): Senhor 
Presidente, a omissão em que se arrimam os embargos 
não é em face da controvérsia existente nos autos, mas 
a resultante do aduzido em memorial apresentado ao 
Relator e aos demais Ministros, horas antes do ju lga
mento, e roborada na sustentação oral.

Memorial, no entanto, não é meio adequado para 
questionar preliminares ou outras matérias estranhas à 
petição recursal e à impugnação. Tanto o memorial 
quanto a sustentação oral constituem meios de 
sustentar os fundamentos articulados, anteriormente, 
no recurso. Se o acórdão tivesse de ocupar-se de ques
tões novas aventadas em memorial ou na sustentação 
oral, o julgamento do recurso especial que se deve ulti
mar na mesma sessão com a publicação nela do A cór
dão (arts. 48, §§ l f ,  2f e 3f, e 50 da Resolução nf
11.278/82, do TSE ), teria de ser suspenso para que a 
matéria até então inédita, serodiamente invocada, pas
sasse a integrar o aresto.

Ademais, expresso é o § IV já referido a respeito 
dos requisitos do acórdão, quando dispõe que neles se
rão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias que 
motivaram o seu convencimento. O acórdão embargado 
não apresenta nenhuma omissão, em relação a esses re
quisitos, que deva ser suprida mediante embargos de 
declaração.

Sobreleva notar que a decisão embargada é ine
quívoca, quer no relatório, quer na motivação, asseve
rando que o Acórdão do Tribunal Regional possui dois 
fundamentos. Se essa assertiva não é exata, o lapso 
não configura omissão, mas erro que, por não ser mate
rial, não comporta embargos declaratórios. Mas nem 
esse lapso ocorreu. Em verdade, o Relator do Acórdão 
do Tribunal Regional, num trecho de seu voto, disse 
que «aceita, embora, a possibilidade de exclusão dos 
elegíveis, por tempo indefinido, de cidadãos brasileiros 
que hajam cometido atos anteriormente à vigência da 
Lei Complementar nf 5/70» (fls. 270). Entretanto, no fi
nal do mesmo pronunciamento acrescentou, verbis: 
«entendo ainda que a orientação fixada pelo Colendo 
Tribunal Superior Eleitoral, no Acórdão nf 6.041 — Re
curso nf 4.634, São Paulo, publicado no BE nf 306, 
págs. 52/53, e transcrito na sentença recorrida à fl. 
233, pode alcançar, em sua elasticidade, o caso presen
te. A  seguir o voto transcreve a ementa do invocado 
precedente, de cujo texto consta, entre outras, a propo
sição de que o Tribunal Superior Eleitoral assentou en
tendimento segundo o qual não perdura a inelegibilida
de, além do prazo de dez anos do ato punitivo» (fl. 276).

Se tais considerações não constituem fundamento 
do acórdão do Tribunal Regional E leitoral de Pernam
buco, não deveriam constar dele. Se os embargantes 
nutriam dúvidas a respeito, cumpria-lhes tê-las desfei
to, opondo embargos ao Acórdão do Tribunal local. Es
capa dos lindes, específicos e restritos ao recurso espe
cial (art. 276, I , a e b, do CE), a tarefa de escoimar do 
Acórdão do Tribunal Regional fundamentos que pos
sam parecer contraditórios.
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Por fim e para arrematar, tanto o Acórdão recorri
do tem dois fundamentos, que a petição recursal os en
frentou a ambos, dedicando um dos seus tópicos à ale
gação de que o Acórdão n? 6.041, Recurso n? 4.636, do 
TSE, citado na sentença de primeiro grau e reiterado 
no acórdão recorrido, trata de matéria visceralmente 
diversa do caso em exame... (fls. 286/288).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.426 — Classe 4? — Emb. de Decl. — PE  — 
Rei.: Min. Soares Muftoz.

Embargantes: Maurício Vasconcelos Valadares,
Ederaldo Bezerra de Souza e Domingos Manoel de M e
lo, candidatos a Vereador pelo PDS, por seu advogado.

Decisão: Rejeitaram-se os embargos de declaração. 
Por decisão unânime.

Presidência do M inistro Soares M unoz. Presentes 
os M inistros Rafael M ayer (sem voto), D ecio Miranda. 
Carlos Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza A ndra 
de, José Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires  
Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 21-10-82).

A C Ô R D À O  N? 7.130 
(de 21 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.467 — Classe 4f — Agravo 
Minas Gerais

Inelegibilidade.

Com provado que o candidato obteve a con 
cessão de habeas corpus perante o Egrégio Su 
prem o Tribunal Federal, com a conseqüente de
claração de que ocorreu a extinção da punibilida- 
de pela prescrição da ação penal, tem-se como 
elidida a inelegibilidade decorrente de aplicação 
do d isposto no art. I", inciso I, letra n. da Lei 
Com plem entar n!’ 5/70. <Recurso n'.‘ 5.391-BA. ju l
gado em 7-10-82).

Recurso especial de que se conhece e a que 
se dá provim ento.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, conhecer do recurso es
pecial e lhe dar provimento para deferir o registro da 
candidatura de Jamil Selim de Sales ao cargo de Pre
feito de Ipatinga pela sublegenda I I I  do PM DB. nos 
termos do voto do Relator, que fica fazendo parte inte
grante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 21 de outubro de 1982 — Soares Munoz. 
Presidente — J. M . de Souza Andrade. Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 21-10-82).

RBLATORIO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, adoto como Relatório o Pare
cer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, da lavra do 
ilustre Dr. A . G. Valim  Teixeira, aprovado pelo emi
nente Prof. Dr. Inocêncio Mártires Coelho, que está as
sim redigido (fls. 117/118):

"1 . Jamil Selim de Sales teve o seu registro 
como candidato ao cargo de Prefeito de Ipatinga 
pela sublegenda II do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro indeferido pelo Egrégio T r i
bunal Regional E leitoral de Minas Gerais, por

que condenado por crime contra a fé pública, ain
da náo penalmente reabilitado, incidindo na nor
ma da letra n. inciso I, artigo 1?, da Lei Comple
mentar n'.' 5/70.

2. Contra essa decisão, foi interposto o re
curso fl. 71. indeferido pelo despacho de fl. 75, 
porque indemonstrada a ocorrência de dissídio 
jurisprudencial ou ofensa a texto de lei. agravado 
pelo D iretório Regional do Partido (fl. 84), provi
do em julgamento de 16-10-82, com a determina
ção que fosse processado o recurso especial.

3. A  decisão recorrida, no momento em que 
foi tomada, ao considerar o candidato inelegível 
pela letra n, inciso I, artigo 1?, da Lei Comple
mentar n? 5/70, ainda que declarada a extinção 
da punibilidade pela prescrição, colocou-se em 
harmonia com entendimento do Colendo Tribunal 
Superior a respeito do tema, não merecendo, as
sim. ser reformada pelas alegações contidas no 
recurso especial. Ocorre entretanto que. nessa 
Instância Superior, tempestivamente, juntou o 
candidato (fl. 112). prova de que o Colendo Su
premo Tribunal Federal, concedendo ordem de 
habeas corpus declarou extinta a punibilidade 
pela prescrição da ação penal o que, segundo en
tendimento consagrado nessa Corte Superior 
Eleitoral, elide a apontada inelegibilidade (Re
curso nV 5.391, Bahia, sessão de 7-10-82).

4. Diante do exposto, somos pelo provimen
to do presente apelo, a fim de que seja deferido o 
registro do candidato Jamil Selim de Sa les."

E o relatório. Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela 
tor): Senhor Presidente, de conformidade com a juris 
prudência desta Corte Superior, e acolhendo os funda 
mentos esposados pelo Parecer da douta Procuradoria 
Geral Eleitoral, o meu voto é pelo conhecimento e pro 
vimento do apelo especial.

Na verdade, se a Suprema Corte já declarou extin
ta a punibilidade pela prescrição da ação penal, inexis- 
te aplicabilidade para o disposto no art. 1?, inciso I, le
tra n. da Lei Complementar nV 5/70, considerado o 
enunciado jurisprudencial contido na Súmula n? 146. do 
Egrégio Supremo Tribunal Federal, e o disposto no art. 
153, § 16. da Constituição da República.

Conheço e dou provimento ao apelo especial, para 
o fim de deferir o registro pretendido pelo recorrente.

E como voto. Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.467 -  Classe 4.' -  AG  -  MG -  Rei.: 
Min. J. M . de Souza Andrade.

Agravante: Diretório Regional do PM DB. por seu 
Delegado.

Agravado: Hadias Martins Teixeira, candidato a 
vereador pela Sublegenda 1 do PM DB.

Decisão: Conheceram do recurso especial e lhe de
ram provimento para deferir o registro da candidatura 
de Jamil Selim de Sales ao cargo de Prefeito de Ipatin
ga. pela sublegenda III  do PM D B. Decisão unânime.

Usou da palavra, pelo recorrente, o Dr. Sepúlveda 
Pertence.

Presidência do M inistro Soares Muãoz. Presentes 
os M inistros Rafael Mayer, Decio Miranda. Carlos M a
deira, Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 21-10-82).
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A C O R D ÃO  N? 7.131 (•)
(de 21 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.458 — Classe 41 
Embargos de Declaração — Goiás

Reabilitação Penal. Acórdão sobre o tema
dos efeitos da inabilitação prevista no Decreto-lei 
n.° 201, de 1967. Embargos de declaração re jei
tados.

Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior Eleito- 

ral, por unanimidade, de votos, rejeitar os embargos de 
declaração, nos termos do voto do relator, que fica fa
zendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 21 de outubro de 1982 — Soares Munoz, 
Presidente — D ecio Miranda. Relator — Inocêncio 
Mártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral

(Publicado em sessão de 21-10-82).

RKLATOKIO

O Senhor M in istro  Decio Miranda (Relator): Se
nhor Presidente, decidiu o Tribunal segundo o que 
consta desta ementa (fl. 126):

'Reabilitação. Dispensável a sentença de 
reabilitação no caso. se o Decreto-lei n'.' 201. de 
1967. limita a cinco anos. no caso já decorridos, a 
inabilitação."

Vem a Procuradoria-Geral Eleitoral com os embar- 
8os de declaração de fl. 131 e segs.. a sustentar que nâo 
fora prequestionado o tema da dispensabilidade da rea
bilitação penal, quando decorridos cinco anos da inabi- 
litação do candidato nos termos do Decreto-lei 201. de 
1967.

Pede. conseqüentemente, sejam recebidos com efei
to m odificativo os embargos de declaracáo. para o efei
to de negar-se provimento ao recurso.

E o relatório.

VOTO
i

O Senhor M inistro Decio Miranda (Relator): Se- 
jjhor Presidente, o tema fora prequestionado no acór
dão recorrido.

Para verificar-se que tal prequestionamento ocor- 
reU, basta a leitura, da ementa do referido acórdão, à
R. 90.

E. no recurso especial, conquanto de modo sumário 
Ç°mo o impõe a exiguidade dos prazos, salientou-se que 

a Pena acessória da inabilitação por cinco anos L..I se 
e*tinguiu com o transcurso do tem po" (fl. 93 medio).

Isto posto, e porque convencido de que não podem 
c°existir dois prazos sucessivos de inabilitação. um de 
°essação automática e outro dependente de sentença. 
reJeito os embargos de declaração.

E o meu voto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. n? 5.458 — Classe 41 — Embargos Declarató- 
H°s — GO — Rei.: Min. Décio Miranda.

Embargante: Procuradoria-Geral Eleitoral.

^ Decisão: Rejeitaram os embargos de declaracáo. 
ecisão unânime.

Presidência do M inistro Soares M uóoz. Presentes 
° s Ministros Rafael Mayer. Decio Miranda. Carlos

Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador Geral Eleitoral.

(Sessão de 21-10-82).

A C O R D ÃO  N? 7.132(»)
(de 21 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.403 — Classe 41 
Embargos de Declaração — São Paulo

Embargos de declaração.
E rro  material quanto ao exame de sentença 

crim inal, cujo efeito fo i o de declarar prescrita a 
ação penal, e não, somente, a pena.

Reconhecido que a sentença declarou a pres
crição da ação penal, considera-se elidida a inele- 
gihilidade.

Embargos declaratórios acolhidos.
Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por maioria de votos, receber os embargos de de
claração e, em conseqüência, conhecer do recurso espe
cial e dar-lhe provimento para deferir o registro da can
didatura de Maurílio Espolador Filho ao cargo de De
putado Estadual à Assembléia Legislativa do Estado 
de São Paulo pelo PM DB, vencido o Ministro Relator, 
nos termos das notas taquigráficas em apenso, que fi
cam fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 21 de outubro de 1982 — Soares M uüoz, 
Presidente — J.M . de Souza Andrade, Relator designa
do — Gueiros Leite, Vencido — Inocêncio M ártires  
Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 21-10-82).

RELATORIO
O Senhor M in istro  Evandro Gueiros Le ite  (Rela

tor): Maurílio Espolador Filho e o Partido do M ovi
mento Democrático Brasileiro (PM D B) voltam com em
bargos declaratórios pela segunda vez, insistindo no re
conhecimento da prevalência da sentença criminal que 
proclamou a prescrição da ação penal. E cujo conteúdo 
há de ser respeitado pela Justiça Eleitoral, tal como 
soa.

Leio a nova petição de embargos, a partir de fl. 112 
e seguintes até fl. 115.

É o relatório.

VOTO
O Senhor M in is tro  Evandro Gueiros Leite  (Rela

tor): Este Tribunal não fixou entendimento diferente da 
sentença. Decidiu, apenas, que não poderia admitir a 
extinção da pretensão punitiva, valendo-se da pena 
concretizada nos embargos infringentes, que passou de 
três anos e alguns meses para dois anos. quando a 
prescrição antes do trânsito em julgado da sentença ti
vera o seu prazo interrompido pelo recebimento da de
núncia. De qualquer modo. decidimos que não seria 
possível tomar-se o prazo de dois anos da pena imposta 
nos embargos, a fim de, por ele, medirmos a prescrição 
pelo tempo decorrido entre o fato criminoso e a denún
cia. Nesses casos, a prescrição contar-se-ia pela pena 
cominada.

Esse foi o erro da sentença, que por isso não pode
remos encampar.

(*) Vide Acórdão n? 7.093, publicado neste BE, à
pá8ina 48.

(*) Vide Acórdão n? 7.109, publicado neste BE, à 
página 60.
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Nào se trata aqui, como pretende o digno embar- 
gante. da questão de ser o fato delituoso anterior ou 
não à Lei nf 6.416/77, pois está provado que tudo ocor
reu antes (fl. 42). Assim  ficou assentado no acórdão 
embargado, mas apenas para demonstrar que a questão 
da anterioridade dos fatos à Lei n'.' 6.416/77 não pesaria 
na decisão embargada, pois não fora calcada em tal 
fundamento.

A  Justiça Eleitoral não está interferindo no ju lga
mento criminal ocorrido na sua esfera de competência, 
mas tão só tomando essa sentença como elemento de 
prova  e reputando-a incapaz de resolver o problema de 
inelegibilidade do embargante, em face da Lei Comple
mentar nf 5, art. lf ,  I. n. Pouco importa que a sentença 
criminal tenha dito que extinguiu a ação penal, quando 
dos seus argumentos se conclui que ela extinguiu. tão 
só, o ju s  puniendi.

O embargante sustenta, como mot de Ia fin :
"P o r  derradeiro, só podia a sentença referir- 

se à prescrição da ação penal e não à da pena. 
porque esta fora cumprida. (Om issis).”  (Fl. 115).

A  este Tribunal pouco importa que tenha ocorrido 
o bis in idem  à conta do equivoco do Dr. Juiz, por mais 
que ele queira sustentar a extinção da ação penal. Mas. 
nem assim foi. porquanto o Dr. Juiz explicou o fato:

"Ocorre, no entanto, que a hipótese merece 
cuidado maior. E que é aí plenamente aplicável a 
Súmula nf 146 do STF. O delito ocorreu em 1971 
e quatro anos depois (considerando-se a pena efe
tivamente imposta) extinta estava a punibilidade 
do agente, prescrição sumular" (Fl. 42).

Por tais razões, rejeito os embargos.

E como voto.

VOTO
O Senhor M in is tro  J .M . de Souza Andrade: Senhor 

Presidente, da forma pela qual os Embargos foram 
opostos, poderia parecer que estariam caminhando pa
ra o argumento da divergência mas, na realidade, 
parece-me que o embargante pretende apontar um erro 
de fato no conteúdo, na apreciação da sentença que de
clarara extinta a própria ação penal.

Talvez tenha havido omissão nessa sentença, ou 
mesmo contradição mas, na verdade, ela declarou ex
tinta a ação penal, pelo que pude ouvir do relatório e 
voto do eminente Relator.

O erro material, contido no v. acórdão embargado, 
esteve no considerar que não houvera a extinção da 
ação penal, quando, em verdade, a sentença decretou a 
prescrição da própria ação penal, e não da pena. Os fa
tos ocorreram antes do evento da Lei nf 6.416/77 — 
(Súmula nf 146, do Eg. Supremo Tribunal) e, entre o re
cebimento da denúncia e a condenação, ocorreu a pres
crição da ação penal.

Diante disso, data venia. inclino-me a receber os 
Embargos de declaração.

E X T R A T O  DA A T A

Rec. nf 5.403 — Classe 4f — Emb — SP  — Rei.: Min. 
Gueiros Leite.

Embargante: Maurílio Espolador Filho e PM DB. 
por seu advogado.

Decisão: Receberam os embargos de declaração e. 
em conseqüência, conheceram do recurso especial e 
deram-lhe provimento para deferir o registro da candi
datura de M aurílio Espolador Filho ao cargo de Depu
tado Estadual à Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo, pelo PM DB, vencido o M inistro Relator.

Presidência do Ministro Soares Aí uãoz. Presentes os
Ministros Rafael Mayer, Decio Miranda. Carlos M a

deira. Gueiros Leite. J .M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 21-10-82).

AC O R D Ã O  N? 7.133
(de 21 de outubro de 1982)

Mandado de Segurança nf 563 — Recurso 
Pernambuco

Sublegenda. Instituição pela Comissão Exe
cutiva Regional para pleito municipal. Substitui
ção de candidato.

Não pode o interessado com pelir a Comissão i 
Executiva Regional a in s titu ir sublegenda para o 
p le ito  m unicipal ou a substitu ir candidato desis
tente, porque, mesmo depois de instituída, a fa
culdade de substitu ir continua sendo do institu i- 
dor, que é o órgão partidário regional. Não com 
pete ao Deputado Estadual, que pleiteou a ins ti
tuição da sublegenda perante a Comissão Execu 
tiva Regional, substitu ir candidato desistente 
contra a vontade daquela Regional.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, negar provimento ao re
curso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 21 de outubro de 1982 — Soares Munoz. 
Presidente — José G uilherm e V illela. Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado no D J  de 26-11-82)

RELATORIO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. O Deputado Estadual Vital Caval
cante Novaes e Pedro Celestino da Costa Neto, este úl
timo pretendente a uma sublegenda de Prefeito para 
concorrer pelo PDS ao pleito municipal em Barreiros 
(PE ), impetraram segurança contra ato da Comissão 
Executiva Regional do Partido, que, depois de haver 
instituído sublegenda para a eleição naquele município- ( 
negou ao primeiro impetrante, que requerera a suble
genda ao órgão estadual, seu direito de substituir 0 
candidato a Prefeito, em face da desistência manifesta
da pelo anteriormente indicado.

2. A  segurança foi indeferida em l f  e 2f graus <fls- 
52/58 e 72/78), porque se entendeu, apesar dos parece- 
res contrários do Ministério Público (fls. 34/36. 49/50 e 
68/70), que não houve qualquer ofensa a direito dos im
petrantes, já que a Comissão Executiva Regional se va
leu de faculdade que a lei lhe deu, para uso discricioná
rio.

3. Inconformados os vencidos interpuseram tem
pestivamente recurso ordinário (fls. 82/87), contra 0 
qual a douta Procuradoria-Geral se manifestou, através 
do Dr. Valim  Teixeira, que assim opinou:

«Parece-nos, data venia, que razão não assis 
te aos recorrentes, devendo, conseqüentemente. ) 
ser mantida a decisão recorrida que deu exata so
lução à controvérsia, sem ofender direito líquid® 
e certo dos candidatos interessados na institui
ção da sublegenda. Estabelece o artigo 22, § 1.' 
da Resolução nf 11.278, que a Comissão Executi
va do D iretório Regional poderá, por decisão da



Junho de 1983 B O LETIM  E L E IT O R A L  N f 383 81

maioria absoluta de seus membros, indicar um 
dos candidatos a Prefeito, em sublegenda, a re
querimento de um terço dos vereadores do Parti
do, ou de um Deputado Federal ou Estadual, 
eleito, a critério da Comissão Executiva, com ex
pressiva votação no município. No caso dos au
tos, a indicação foi feita a pedido do Deputado 
Estadual Vital Cavalcanti de Novaes. Feita a in
dicação, o candidato a Prefeito comunicou que 
não poderia participar das eleições pela suble
genda instituída. A  expressão poderá traduz me
ra faculdade, deixada ao prudente arbítrio da Co
missão Executiva Regional. Ademais, como bem 
observa o Acórdão recorrido, a sublegenda. aca
so indeferida, mesmo que requerida por uma das 
autoridades mencionadas, não terá esse indeferi
mento conseqüência alguma, não podendo, o 
possível prejudicado, sequer recorrer ao órgão 
hierarquicamente superior do Partido. Assim, 
dúvida inexiste de que o Deputado, ainda que 
eleito com expressiva votação no Município, não 
tem direito algum à instituição de sublegenda, 
conferindo-lhe a lei, a mera faculdade de requerê- 
la, competindo à Executiva Regional, segundo os 
critérios de oportunidade de sua conveniência 
política, conceder-lhe a pretensão» (fls. 93/94).

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Sr. Presidente. Para melhor esclarecimento do T r i
bunal, faço breve recapitulação dos fatos: atendendo a 
Pedido de um Deputado Estadual de expressiva vota- 
Ção no município, ou seja. do ora primeiro recorrente, a 
Comissão Executiva Regional indicou para concorre
rem em sublegenda à eleição municipal de Barreiros 
(PE). os nomes de Hilton Buarque da Costa e Pedro 
Celestino da Costa Neto, conforme oficio que dirigiu ao 
Diretório Municipal em 13-7-82 (fl. 10).

2. Em 27-7-82, quando faltavam três dias para a 
convenção municipal realizada em 30-7-82 (fl. 29), o can
didato a Prefeito pela sublegenda em questão manifes
tou à Comissão Regional seu propósito de não aceitar a 
indicação (fl. 27).

3. Diante dessa desistência, o Deputado Estadual 
interessado, através de ofício de 30-7-82. isto é, na mes- 
ma data da convenção municipal, solicitou que fosse 
substituído por Adauto Bezerra de Melo o candidato 
desistente, ficando, então, aquela sublegenda da Co- 
njissão Regional constituída por Pedro Celestino da 
Costa Neto e Adauto Bezerra de Melo. candidatos, res
pectivamente, a Prefeito e vice-Prefeito (fl. 12).

4. A  Comissão Executiva Regional, em face da 
desistência do candidato anterior, preferiu não instituir 
® sublegenda, sob alegação de conveniência interna do

Prtido (fl. 23). Contra essa deliberação, os recorrentes 
■Pipetraram o mandado de segurança, que lhes foi dene- 
Rado nas instâncias ordinárias.

5. A  instituição de sublegenda pela Comissão Re- 
R'onal para pleito municipal assim ficou disciplinada 
n°  art. 22 de nossa Resolução n7 11.278/82:

«A  Comissão Executiva do Diretório Regional
poderá, por decisão da maioria absoluta de seus 
membros, indicar um dos candidatos a Prefeito, 
em sublegenda, a requerimento de um terço dos 
Vereadores do Partido, ou de um Deputado Fede
ral ou estadual, eleito — a critério da referida 
Comissão Executiva — com expressiva votação 
no Município (Decreto-Lei n7 1.541, art. 5?, § 17; 
Lei n7 6.678, art. 13).

§ 1? O requerimento a que se refere este arti
go deverá ser apresentado à Comissão Executiva 
do Diretório Regional até quarenta e oito horas 
após a convocação da Convenção Municipal des
tinada à escolha dos candidatos (Decreto-Lei n?
1.541, art. 5V, § 27; Lei n7 6.978, art. 13).

§ 27 A  Comissão Executiva Regional deverá 
apreciar o requerimento e, se aprová-lo, fazer a 
indicação do candidato à Comissão Executiva 
Municipal até quarenta e oito horas antes da rea
lização da convenção de que trata o parágrafo 
anterior (Decreto-Lei n? 1.541, art. 57, § 37, Lei n? 
6.978, art. 13).

§ 37 Havendo indicação, pela Comissão 
Executiva Regional, de candidato a Prefeito, em 
sublegenda, a Convenção Municipal somente po
derá instituir duas sublegendas (Decreto-Lei n7
1.541, art. 57, § 47; Lei n7 6.978, art. 13)».

6. Mostra esse texto, que é plenamente com
patível com as normas legais por ele regulamentadas, 
que se atribuiu à Comissão Executiva Regional uma fa
culdade excepcional para instituir sublegenda em pleito 
municipal, a requerimento de forças políticas que, em
bora expressivas no município, ta lvez não viessem a 
conseguir na corvenção municipal dominada por outras 
facções, os 20% dos votos necessários à sublegenda.

7. Para obviar esse mal, concedeu-se ao órgão 
partidário superior uma legitimação secundária para 
instituir sublegenda, que não se sujeita à votação dos 
convencionais (Ac. n7 6.908, de 30-9-82, de que fui Rela
tor, Ac. n7 6.900, da mesma data, relatado pelo eminen
te M inistro Souza Andrade e Ac. n? 7.002, de 11-10-82, 
do eminente M inistro Carlos Madeira), mas deve ser 
comunicada ao Diretório Municipal com 48 horas de an
tecedência em relação à convenção partidária (Ac. n? 
6.864, de 23-9-82, de que fui Relator, e Ac. n? 6.958, de 
6-10-82, relator o eminente Ministro Souza Andrade).

8. Obvio é, todavia, que nesses casos o instituidor 
da sublegenda é a própria Comissão Executiva Regio
nal e não o Deputado Estadual de quem haja partido a 
iniciativa do requerimento à Regional. Portanto, se vier 
a ocorrer a possibilidade de substituição de candidato 
desistente, essa faculdade caberá à Comissão Regional 
mesma, que poderá aceitar o nome indicado em substi
tuição ou até deixar de proceder a tal substituição, por 
lhe parecer inconveniente aos interesses do Partido" (es
ta última foi a hipótese dos autos).

9. Não acolho a tese do Acórdão recorrido, censu
rada com razão pelos recorrentes, de que a substituição 
só poderia ser feita antes da convenção municipal e que 
a desistência do candidato só levaria à substituição, se 
manifestada depois da convenção. E que a instituição 
de sublegenda pela Comissão Regional não depende da 
aprovação da convenção municipal, bastando que o ór
gão superior comunique a instituição da sublegenda 
com a necessária antecedência ao inferior. Por outro la
do, esta Corte tem admitido que a desistência do candi
dato dê lugar à substituição desde que manifestada de
pois da escolha do candidato e antes do registro (Ac. n7 
6.998, de 8-10-82, de que fui Relator). Ap licado esse pre
cedente ao caso, teríamos que admitir a substituição, 
se pleiteada pela Comissão Regional, que escolheu o 
candidato, que veio a desistir antes da convenção, por
que tal escolha resultou da deliberação da Regional e 
não da manifestação da Convenção municipal.

10. Como quer que seja, reconheço à Comissão 
Executiva Regional, que era a verdadeira instituidora 
da sublegenda, a faculdade de não substituir o desis
tente — que seria indiscutivelmente sua (art. 54, § 27, 
da Resolução n? 11.278/82) — e de não instituir a suble
genda em questão. Não havendo qualquer ofensa a 
eventual direito dos recorrentes, nego provimento a es
te recurso ordinário.

E X T R A T O  DA A T A

Mand. de Seg. n7 563 — Classe 27 — Rec. — PE  — 
Rei.: Min. José Guilherme Villela.

Recorrentes: Vital Cavalcanti Novaes, Deputado 
Estadual pelo PDS e Pedro Celestino da Costa Neto 
candidato a Prefeito pela sublegenda do mesmo Partido 
(Adv? Dr. José Maria A lves da S ilva).
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Decisão: Negou-se provimento ao recurso ordiná
rio. Decisão unânime.

Presidência do Ministro Soares M unoz. Presentes 
os Ministros Rafael Mayer, D écio  Miranda, Carlos M a 
deira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 21-10-82).

A C O R D Ã O  N? 7.134(*)
(de 21 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.368 — Classe 4;
Embargos de Declaração — Piauí

Embargos de declaração.

A  contradição a que se refere o inciso I  do 
art. 535, do Cód. de Proc. C iv il, é aquela que 
ocorre dentro do pronunciamento contido na de
cisão a que se opõem os embargos declaratórios, 
e a ela não se equipara a eventual contradição 
com outro  aresto, porque o que ocorre, ai. é a d i
vergência entre dois julgados, que não dá guari
da a embargos de declaração.

Em bargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, rejeitar os embargos de 
declaração, nos termos do voto do Relator, que fica fa
zendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 21 de outubro de 1982 — Soares M uüoz, 
Presidente — J. M . de Souza Andrade, Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 21-10-82)

RELATORIO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor President^, o D iretório Regional do Parti
do Democrático Social volta com embargos declarató
rios pela segunda vez,“ cuja petição de embargos (fls. 
115/7), passo a ler. (Anexo).

É o relatório.

VOTO
O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, a contradição a que se refere o 
inciso I do art. 535, do Código de Processo C ivil, é 
aquela que ocorre dentro do pronunciamento contido 
na decisão a que se opõem os embargos declaratórios, e 
a ela não se equipara a eventual contradição com outro 
aresto, porque o que ocorre, aí, é a divergência entre 
dois julgados, que não dá guarida a embargos de decla
ração.

Rejeito os embargos de declaração.

E como voto. Sr. Presidente.

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n° 5.358 — Classe 4f — Emb. — P I — Rei.: 
Min. J. M. de Souza Andrade.

Embargante: D iretório Regional do PDS, por seu 
advogado.

Decisão: Rejeitaram os embargos de declaração. 
Decisão unânime.

Presidência do M inistro Soares Muüoz. Presentes 
os Ministros Rafael Mayer. D ecio  Miranda. Carlos M a 

(•) Vide Acórdão n? 7.059, publicado no BE 380/50.

deira, Gueiros Leite, J .M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 21-10-82).

(A N E X O  AO  A C O R D ÃO  N? 7.134)

Recurso nV 5.358

Piauí — Município de Regeneração

Relator: M inistro Souza Andrade

Recorrente: Diretório Regional do PM DB

Recorrido: Diretório Regional do PDS

Exmo. Ministro-Relator:

O Diretório Regional do Partido Democrático So
cial do Estado do Piauí, por seu representante legal, 
nos autos do Recurso Especial indicado em epígrafe, 
inconformado com o v. Acórdão proferido por esse co
lendo Tribunal Superior Eleitoral, do qual foi V. Excia. 
Relator, manifestou Embargos de Deçlaração que, no 
entanto, não foram conhecidos, sob os fundamentos de 
intempestividade e de falta de autenticação do telex 
através do qual foi interposto, o que gerou nova incon
formidade do Recorrido, ora Requerente, razão pela 
qual vem manifestar novos Embargos de Declaração. 
visando a corrigir evidente equívoco do v. Acórdão, co
mo passará a demonstrar.

Os Fatos

O Recurso Especial do PM D B  foi julgado na ses
são de 6 do corrente mês, e. na mesma sessão, publica
do o respectivo Acordão. No dia 9. portanto dentro do 
prazo legal, o Partido Democrático Social manifestou 
Embargos de Declaração, através de telex, expedido 
desta cidade, recebido pelo egrégio Tribunal Superior 
Eleitoral às 19:27 horas do mesmo dia. Levados a julga
mento os Embargos, na sessão de 14 de outubro, houve 
por bem acolher o colendo Tribunal o voto de V. Ex- 
cia., no sentido do não conhecimento do recurso, seja 
por não se achar autenticado o telex, seja porque rece
bido este depois de encerrado o expediente, isto é, de
pois das 19 (dezenove) horas.

O Direito

Data venia, o v. Acórdão incidiu em indisfarçável 
equívoco, pois contrariou entendimento que vinha sen
do esposado até o dia 7 de outubro, quando ainda cor
ria prazo para recurso do julgamento do Recurso Espe
cial, contra o qual foram opostos os Embargos de De
claração, afinal não conhecidos.

Os documentos anexos comprovam que, no Recur
so n? 5.292 — Classe IV , da Bahia, foram interpostos 
Embargos de Declaração, através do Telex n" 250/82. 
expedido desta capital, pelo Telex nV 061.1876, sem 
qualquer autenticação, e recebido no egrégio Tribunal 
Superior Eleitoral, às 21:35 horas, do dia 27 de setem
bro último.

Não conhecidos, inicialmente, os Embargos de De
claração. sob fundamento de intempestividade, eis que 
manifestados no quarto dia, quando de três dias é o 
prazo para sua interposição, novos Embargos de Decla
ração foram interpostos, mostrando que, à época, ainda 
não tendo inicio o plantão aos sábados e domingos, 
sendo o dia 26 domingo, o prazo para recurso ficara 
prorrogado até o dia 27, primeiro dia útil seguinte.

Acolhendo, por sua manifesta procedência, os se
gundos Embargos de Declaração, conheceu o colendo 
Tribunal Superior Eleitoral dos primeiros E m b argos , 
embora para os rejeitar.

Tanto no julgamento dos primeiros Embargos de 
Declaração, como no julgamento dos segundos, f ° ‘ 
tranqüilamente admitida a interposição de recurso atra
vés de telex, expedido desta cidade, sem qualquer au
tenticação.
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Por coincidência, o Telex expedido nesse caso. fo i 
exatamente o mesmo que expediu o telex em que os ora 
Embargantes, manifestaram seus prim eiros Embargos, 
ou seja, o telex n" 061.1876.

Da mesma forma, no caso ora trazido a confronto o 
telex foi recebido no egrégio Tribunal Superior E leito
ral depois das 19:00 (dezenove) horas, mais exatamente 
às 21:35 horas, mais tarde, portanto, do que o telex dos 
ora Embargantes, contendo seus Embargos de Declara
ção, recebido às 19:27 horas.

Conclusão
Se esse era o entendimento adotado pelo colendo 

Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, admitindo a inter- 
Posição de recurso através de telex, sem autenticação, 
oriundo desta cidade, e recebido depois do encerramen
to do expediente, somente pode ser fruto de equívoco a 
decisão adotada no julgamento dos Embargos de Decla
ração manifestados pelos ora embargantes, não conhe
cendo por intempestividade e por falta de autenticação 
do telex, decisão esta tomada uma semana após ter co
nhecido dos Em bargos opostos no Recurso Especial n° 
S . 2 9 2 .

Efetivamente, no dia 30 de setembro, o colendo T r i
bunal Superior E leitoral não conheceu dos embargos, 
apenas porque apresentados no -4? dia. Demonstrado 
Que o terceiro dia havia sido domingo, no dia 7 de outu
bro o colendo Tribunal conheceu dos Embargos. Em 
nenhuma das ‘ocasiões questionou, antes admitiu pacifi- 
camente a interposição dos Embargos através de telex. 
e*Pedido desta capital, sem autenticação, recebido de- 
P°is do encerramento do expediente, às 21.35 horas.

Em conseqüência, somente pode ser atribuído a um 
eQuívoco, aliás plenamente justificado pelo número de 
Processos julgados em sessões que se têm prolongado  
boite adentro, o fato de não terem sido conhecidos os 
Embargos de Declaração opostos pelos ora novamente 
Embargantes, sob os aludidos fundamentos, pois não é 
admissivel tivesse o colendo Tribunal alterado sua ju - 
r,sPrudência. com a mesma composição, no espaço de 
Urna semana.

Nenhum óbice existe para que. reconhecido o 
eQuívoco, conheça o colendo Tribunal Superior Eleito- 
fal dos primeiros Embargos de Declaração, dados como 
'õtempestivos, ainda que importe em alteração do jul- 
Bado — e aqui nem seria julgado de mérito — pois. em 
a's casos, têm assim procedido o próprio colendo Su- 

bremo Tribunal Federal e esta A lta  Corte Eleitoral.

Pede e espera, assim, o Embargante, sejam conhe- 
C|dos e. recebidos os presentes Embargos de Declara
d o , para o fim de, afastada a intempestividade reco
b rid a , ser apreciado o mérito dos anteriores Embar

gos de Declaração, conhecê-los e provê-los, nos termos 
0 Pedido.

Brasília, 17 de outubro de 1982 — H enrique Fonse- 
°a de Araújo.

Em tempo: Protesta o signatário apresentar, no 
prazo legal, o competente instrumento 
de procuração, nos termos do art. 70, 
§§ 1? e 2?, do Estatuto da Ordem dos 
Advogados, e do art. 37 do Código de 
Processo C ivil, dada a urgência da 
manifestação do presente recurso.

A C O R D À O  N í  7.135 
(de 26 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.297 — Classe 41 — Sergipe — 
(Laranjeiras)

Registro  de candidatos.

Preclusão. Quem não apresentou impugnação 
tempestiva contra o pedido de registro de candi

datos, não tem legitimação para recorrer contra 
decisão que deferiu os mesmos registros.

Recurso especial a que se nega conhecim en
to.

Vistos, etc.

Acordam os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral. por unanimidade de votos, negar conhecimento ao 
recurso, nos termos do voto do relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 26 de outubro de 1982 — M oreira  Alves, 
Presidente — J. M . de Souza Andrade. Relator — 
Inocêncio Mártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 26-10-82).

RELATORIO
O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, o Parecer da douta
Procuradoria-Geral Eleitoral, da lavra do ilustre Dr. A . 
G. Valim Teixeira, aprovado pelo eminente Prof. Dr. 
Inocêncio Mártires Coelho, retrata com fidelidade a 
questão e. por isso, adoto como relatório a sua parte 
expositiva, que está redigida nos seguintes termos (fl. 
151):

“ 1. Trata-se de recurso manifestado pelo 
Diretório Regional do Partido Democrático So
cial contra decisão do Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral que, reformando sentença de primeira 
instância, deferiu o registro dos candidatos do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro no 
município de Laranjeiras, por entender que o 
descumprimento de requisição intrínseca não in
valida convenção regularmente convocada, ainda 
mais que nâo houve impugnação pelos interessa
dos.

2. Sustenta o recorrente que a decisão im
pugnada teria negado vigência ao disposto no ar
tigo 8'.', da Resolução n? 11.278/82, combinado 
com o artigo 60, § 2í, da Lei Orgânica dos Parti
dos Políticos, e dissentido de entendimento do 
Colendo Tribunal Superior E leitoral consubstan
ciado no acórdão nV 4.726, BE n? 232/344."

E o relatório. Senhor Presidente.

VOTO
O Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, o meu voto é pelo não conheci
mento do recurso especial e. para tanto, adoto os fun
damentos da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, que 
assim se pronunciou sobre o descabimento . do apelo 
(fls. 151/152):

"3. Parece-nos, data venia. que não merece 
ser conhecido o presente recurso especial. 
Verifica-se dos autos, em primeiro, à fl. 74 e se
guintes. que publicado o edital com prazo para 
impugnação, não houve manifestação da parte de 
qualquer interessado. Nesse caso. segundo enten
dimento dominante, não havendo impugnação, 
não poderá haver recurso contra a decisão que 
defere ou indefere o registro de candidatos (A cór
dãos n?s 6.821, de 19-8-82, Relator o M inistro 
Carlos Madeira, e 6.840, de 21-9-82, Relator o M i
nistro Soares Munoz).

4. Ainda que se admitisse, apenas para ar
gumentar, que o recorrente tem legitimação, me
lhor sorte não assistiria ao recurso interposto, 
que é especial, de vez que a decisão recorrida 
não foi proferida contra texto expresso de lei. 
não merecendo conhecimento pela letra b, pela 
simples transcrição parcial do voto proferido no
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acórdão n'.’ 4.726, dado como divergente. A  deci
são impugnada, ao nosso ver, deixando de decla
rar nulidade sem demonstração de prejuízo, deu 
perfeita aplicação aos dispositivos legais aplicá
veis, devendo ser mantida pelos seus próprios 
fundamentos.

5. Diante do exposto, somos pelo não co
nhecimento do presente apelo especial e, se co
nhecido, somos pelo seu desprovim ento."

E como voto. Senhor Presidente.

(Decisão unânime)

E X TR A TO  D A  A T A

Rec. nV 5.297 — Classe 4; — SE -  Rei.: Min. J. M. 
de Souza Andrade.

Recorrente: Diretório Regional do PDS, por seu 
Delegado.

Recorrido: Diretório Regional do PM DB. por seu 
Delegado.

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

Usaram da palavra, pelo recorrente: Dr. Celio S il
va: pelo recorrido: Dr. Sigmaringa Seixas.

Presidência do Ministro M oreira Alves. Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherm e V illela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 26-10-82).

A C Ó R D ÃO  NV 7.136 
(de 26 de outubro de 1982)

Recurso nV 5.347 — Classe 4?
Sergipe

F iliação partidária.
Se a decisão regional afirma que houve regu

lar filiação partidária, e apoia-se na existência de 
fichas de filiação rubricadas pelo Juiz E leitoral, 
a questão converte-se em debate sobre matéria 
fática. não podendo ser reapreciada através de 
recurso especial.

Recurso a que se nega conhecimento.

Vistos, etc.
Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito

ral. por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos 
termos das notas taquigráficas em apenso, que ficam 
fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 26 de outubro de 1982 — M oreira  Alves. 
Presidente — J. M . de Souza Andrade. Relator desig
nado — Carlos Madeira, Vencido — Gueiros Leite. 
Vencido — Soares Munoz, Vencido — Inocêncio M á rti
res Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 26-10-82).

RK I.ATO II IO
O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Adoto 

como relatório a parte expositiva do parecer da 
Procuradoria-Geral Eleitoral:

"Trata-se de recurso manifestado por Eribal- 
do Feitosa dos Santos e José Veríssimo Cardoso, 
candidatos a Vice-Prefeito pela sublegenda 2 do 
Partido Democrático Social e a Vereador, pelo 
mesmo Partido, contra decisão do Egrégio Tribu
nal Regional Eleitoral de Sergipe que, mantendo

sentença de primeira instância, deferiu os regis
tros de Manoel Joaquim Porto, candidato a pre
feito pela sublegenda 1, Joel Ribeiro, Raimundo 
Vieira de Santana e Pedro Cardoso dos Santos, 
candidatos à Câmara Municipal pelo mesmo Par
tido, considerando válidas as suas filiações parti
dárias.

O recurso (fl. 332), interposto com fundamen
to nas letras a e b, inciso I, do artigo 276. do Có
digo Eleitoral, alega negativa de vigência aos §§ 
4? e 8'.' do artigo 65, da Lei Orgância dos Partidos 
Políticos, e como divergente o acórdão nV 6.870. 
de 27-9-82, do Tribunal Superior, Relator o emi
nente Ministro José Guilherme Villela, por en
tender que os candidatos, cujos registros foram 
impugnados na primeira instância, não têm filia 
ção partidária, embora apresentassem fichas que 
se encontravam em seu poder. Ao ver dos recor
rentes, tais fichas não comprovam a filiação, por
que correspondentes à primeira via que, segundo 
o disposto no § 4? do artigo 65. da Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, deve ficar arquivada no 
Cartório E leitoral e, ainda, por não constar o no
me dos candidatos da relação trimestral enviada 
ao Tribunal Regional, consoante determina o § 
8?. do artigo 65. da Lei nV 5.682/71".

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Exa
minando os autos, verifico que as conclusões do pare
cer da Procuradoria-Geral Eleitoral bem examinou a 
espécie, pelo que as acolho e adoto.

Eis o que diz o parecer:
“ Parece-nos. data venia. que merece ser co

nhecido e provido o presente recurso especial, sa
lientando que, no tocante ao candidato Pedro 
Cardoso dos Santos, impugnado pelos mesmos 
m otivos dos demais, não consta referência ex
pressa ao seu nome na petição recursal. A falta 
de comunicação das filiações ao Egrégio Tribunal 
Regional, a nosso ver, parece evidenciar que as 
filiações impugnadas realmente não se concreti
zaram. Se se tratasse de simples falha de organi
zação do Cartório, que teria extraviado as fichas, 
depois do recebimento, conferência e autentica
ção. os nomes dos filiados deveriam constar das 
relações; o fato de estarem com a primeira via da 
ficha, destinada ao Cartório, também é sintoma- 
tico, pois se também tivesse ocorrido, nesse caso. 
uma simples troca de vias, a destinada ao eleitof 
deveria estar arquivada.

De outro lado, a decisão indicada como di
vergente. corrobora entendimento dominante nes 
se Colendo Tribunal Superior no sentido de que 
náo basta o simples deferimento da filiação. n° 
âmbito partidário, para que se tenha como consu 
mada a filiação. Se a ficha não foi apresentada 9 
Justiça Eleitoral, no prazo de três dias. náo *e 
considera concretizada a filiação: se apresentad 
fora do tríduo legal, náo se aceita a data da fih9 
ção que dela constar, mas sim. a que correspo0 
der a três dias imediatamente anteriores à da e° 
trega. Não fosse assim, parece-nos evidente. n9° 
haveria nenhuma segurança em relação à data 0 
filiação. No caso dos autos, as filiações dos re 
corridos não podem, a nosso ver. ser considet9 
das regular porque: IV não constam do Cartóri • 
onde deviam estar arquivadas, as fichas corr®s 
pondentes à primeira via que, ao contrán®- 
encontravam-se em poder dos próprios eleitore  ̂
2V não houve mera troca, porque náo constam 
Cartório, em lugar da primeira via. a segunda 
a terceira vias, e 3V. não constam das re la ções  
filiados, enviadas ao Tribunal Regional. P °*,í a. 
ça de lei, os nomes dos recorridos, fato certifi
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do pelo Senhor Escrivão Eleitoral (fls. 215/227). 
contrariamente do afirmado com relação aos de
mais candidatos também impugnados (fl. 253)."

Conheço do recurso e lhe dou provimento, para 
cassar o registro dos recorridos Manoel Joaquim Porto, 
como candidato a Prefeito Municipal de Aquidabã. pela 
sublegenda 1 do PDS. e de Joel Ribeiro. Raimundo 
Vieira, candidatos a vereador pelo mesmo Partido.

VOTO

O Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, estou encontrando um certo 
embaraço para acompanhar o Voto do eminente M inis
tro Relator: pelo que pude ouvir, trata-se de recurso es- 
Pecial interposto contra decisão que deferiu o registro 
de candidatos e apoiou-se. para tanto, na existência de 
filiação partidária.

A existência de filiação partidária baseou-se no fa
to de que as fichas de filiação foram rubricadas pelo 
Juiz Eleitoral.

Em assim sendo, o exame da pretensão recursal le
varia esta Corte Superior à reapreciação de matéria fá- 
t>ca, o que não é permitido no âmbito do recurso espe
cial.

Por conseguinte, peço vênia para discordar dos V o
tos proferidos pelo eminente Relator e pelo insígne Mi- 
Pistro Gueiros Leite, concluindo por que se negue co- 
uhecimento ao recurso especial.

E como voto. Sr. Presidente.

E X T R A T O  DA A T A

Rec. nf 5.347 — Classe 4: — SE — Rei.: Min. Car- 
f°s Madeira.

Recorrentes: Eribaldo Feitosa dos Santos, candida
to a Vice-Prefeito pela Sublegenda 2 do PDS e José Ve- 
r*ssimo Cardoso, candidato a Vereador pelo mesmo 
Partido.

Recorridos: Manoel Joaquim Porto, candidato a 
Prefeito pela Sublegenda I do PDS. Joel Ribeiro e Rai
mundo Vieira de Santana, candidatos a Vereador pelo 
mesmo Partido.

Decisão: Não se conheceu do recurso, vencidos os 
^rs. M inistros Relator. Gueiros Leite e Soares Munoz.

Usou da palavra, pelos recorridos: Dr. Célio Silva.

Presidência do Ministro M oreira A lves. Presentes 
° s M inistros Soares Munoz, Decio Miranda. Carlos 

ladeira. Gueiros Leite. J. M. de Souza Andrade. José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 26-10-82).

A C O R D Ã O  N? 7.137 
(de 26 de outubro de 1982)

Recurso nf 5.515 — Classe IV — Agravo 
R. Grande do Norte

Recurso especial. Juizo de admissibilidade. 
Registro de candidatos.

J. O recurso especial in terposto de decisão 
proferida em processo de registro de candidatos 
não se sujeita a ju izo  prévio  de admissibilidade 
na instância a quo.

2. Provim en to  do agravo manifestado do 
despacho presidencial denegatório do recurso es
pecial. apesar do traslado deficiente.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito- 
Por unanimidade de votos, dar provimento ao 

Bravo, nos termos do voto do relator, que fica fazen- 
0 Parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 

Brasília, 26 de outubro de 1982. — M oreira Alves, 
Presidente. — José Guilherm e Villela, Relator. — 
Inocêncio M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 26-10-82)

RELATORIO
O Senhor' M in is tro  José Guilherm e V illela: 

Senhor Presidente. Trata-se de agravo de instrumento 
interposto pelas sublegendas I e II do PDS, em São José 
do Seridó (RN), do despacho presidencial que negou se
guimento a recurso especial manifestado pelas mesmas 
agravantes nos autos da impugnação ao registro de candi
datos da sublegenda III ,  instituída pela Comissão Execu
tiva Regional do Partido.

2. Contraminutando o agravo, o PDS/RN alegou 
a ilegitim idade das sublegendas para recorrer, porque, 
de acordo com a jurisprudência desta Corte, os Delega
dos Municipais dos Partidos não podem interpor recur
so especial (fl. 6/7).

3. Não tendo sido trasladada a decisão recorrida, o 
Dr. Valim Teixeira, pela douta Procuradoria-Geral. 
opinou pelo não provimento do agravo, nos termos da 
Súmula n? 288 do STF, dizendo:

"Parece-nos, data venia, que não merece ser 
provido o presente agravo de instrumento, por
que deficientemente instruído, faltando o trasla
do da decisão impugnada, essencial para a com
preensão da controvérsia (Súmula n f 288).

No caso, é de se ressaltar, mais uma vez, o 
prejuízo causado às partes interessadas, pela 
inadmissão do recurso, não só pelo atraso no 
deslinde da controvérsia, que deveria ter sido 
julgada pelo Colendo Tribunal Superior até 16-10- 
82. como também pelo descumprimento da norma 
ínsita no § 2?, do artigo 279, do Código Eleitoral 
que prevê, obrigatoriamente, o traslado da deci
são recorrida devendo, a nosso ver, data venia. 
ser alertado para tal fato o Egrégio Tribunal a 
q u o "  (fls. 44/45).

VOTO
O Senhor M in istro  José Guilherm e Villela  (Rela

tor): Senhor Presidente. Não acolho a argüiçáo de ile
gitimidade de parte oposta pelo agravo.

2. "A s  sublegendas” , diz o art. 11 do Decreto-lei 
nf 1.541/77, “ serão assegurados os mesmos direitos que 
a lei concede aos partidos políticos no que se refere ao
processo e le itora l", entre os quais, naturalmente, deve 
estar incluído o de recorrer ao TSE, tanto mais que es
sas minorias partidárias municipais não podem valer- 
se dos órgãos de hierarquia superior para a solução das 
disputas travadas entre si.

3. Aliás, em acórdão recente, esta Corte já reite
rou a tese da legitim idade da sublegenda municipal pa
ra recurso especial, ao esclarecer:

" A  sublegenda de um Partido, apesar de ór
gão municipal, tem legitim idade para recurso es
pecial, quando litiga contra candidatos de outra 
sublegenda do mesmo Partido, porque, nessa hi
pótese, não pode recorrer aos órgãos partidários 
superiores, que devem ser indiferentes às dispu
tas das respectivas sublegendas no plano munici
p a l" (Ac. nf 7.047, de 13-10-82, do qual fui rela
tor).

4. No caso presente, a situação é ainda mais gra
ve para as sublegendas I e II, ora agravantes, porque 
sua adversária, que é a sublegenda III. foi instituída 
pela Comissão Executiva Regional, que, por esse moti
vo. está em oposição às agravantes, que só poderiam 
mesmo chegar ao TSE  pelas suas próprias forças.

5. Data venia, não posso aceitar a solução preco
nizada pelo parecer da douta Procuradoria-Geral com
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base na Súmula ní 288 do STF  (“ nega-se provimento a 
agravo para subida de recurso extraordinário, quando 
faltar no traslado o despacho agravado, a decisão re
corrida, a petição de recurso extraordinário ou qual
quer peça essencial à compreensão da controvérsia").

6. Embora entenda que essa Súmula seja aplicá
vel ao processo do recurso especial, que, em verdade, é 
semelhante ao do recurso extraordinário, este Tribunal 
tem tranqüila jurisprudência no sentido de que não há 
juízo prévio de admissibilidade na instância a quo em 
relação ao recurso previsto no art. 48, § 2'.', da Resolu
ção ní 1 1.278/82 (c f., entre outros . os seguintes arestos 
recentes: Ac. ní 6.954, de 6-10-82, e Ac. ní 7.110. de 16- 
10-82, ambos relatados pelo eminente Ministro Souza 
Andrade, Ac. ní 7.084, de 15-10-82, e Ac. ní 7.121. de 16- 
10-82. ambos do eminente M inistro Gueiros Leite).

7. Ora. se o Presidente do TRE-RN  não poderia 
negar seguimento ao recurso especial, os autos princi
pais necessariamente deveriam ter subido ao TSE. que. 
no entanto, só recebeu deles um traslado deficiente.

8. O recurso especial interposto pelas agravantes, 
que foi devidamente interceptado pelo despacho dene- 
gatório, deve v ir  ao julgamento do Tribunal ad quem. 
pouco importando a deficiência do instrumento de agra
vo. Do contrário, teria esta Corte consagrado uma au
têntica denegação de justiça.

9. Em suma. dou provimento ao agravo, para a 
subida do recurso especial denegado. esclarecendo que 
a deficiência do traslado me impede de julgar, desde lo 
go. aquele recurso, como permite o art. 36. § 3í. do Reg. 
TSE, e tem sido comum aqui nesta fase do processo 
eleitoral, marcada pela celeridade nas decisões. Para 
evitar, todavia, maiores delongas, determino que se re
comende ao TR E-R N , através de telex, que a remessa 
dos autos principais se faça com a máxima urgência.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. ní 5.515 — Classe 4: — RN — Rei.: Min. José 
Guilherme V illela  .

Agravantes: José Cirne de Medeiros e José A lves 
Neto. Delegados Especiais das Sublegendas 1 e 2 do 
PDS.

Agravado: Comissão Executiva Regional do PDS. 
por seu Presidente.

Decisão: Deu-se provimento ao agravo, nos termos 
do voto do relator. Decisão unânime.

Presidência do M inistro M oreira  Alves. Presentes 
os Ministros Soares Munoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 26-10-82).

A C O R D Ã O  N í 7.138 

Recurso ní 5.516 — Classe IV 
Rio Grande do Norte

A gravo de instrumento.

Embora de caráter especial, porque se devem 
fundamentar nos pressupostos das letras a ou b. 
do inciso I, do art. 276 do Código E leitora l, os re
cursos interpostos contra decisões de Tribunal 
Regional E le itora l, com base nas Resoluções de 
números 11.270/82 e 11.278/82, nâo estão sujeitos 
a ju izo  de admissibilidade no Tribunal a quo.

A gravo a que se dá provim ento.
Recurso especial.
Sublegenda.

Se o D iretó rio  Regional do Partido indicar 
sublegenda com obediência às normas legais que 
lhe facultam e disciplinam tal indicação, a vota
ção dos candidatos indicados, na Convenção M u 
nicipal. não desvalida e nem im possibilita  a ins
titu ição da sublegenda indicada pelo D iretório  
Regional: e. nesse caso. deverá ser respeitada a 
indicação de candidatos à Câmara M unicipal, fe i
ta pelo D iretório  Regional, com base no que dis
põe o art. 8", § 1". da Le i n" 1.541/77.

Recurso de que se conhece e a que se dá 
provim ento.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral. por unanimidade de votos, dar provimento ao agra
vo para apreciar, desde logo, o recurso especial, dele 
conhecendo e lhe dando provimento, nos termos do vo
to do relator, que fica fazendo parte integrante da deci
são.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 26 de outubro de 1982 — M oreira  Alves. 
Presidente — J. M . de Souza Andrade. Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

Publicado em sessão de 26-10-82).

RELATORIO
O Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, segundo o Parecer da douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral, que adoto como relatório.

“ 1. Cuida-se de agravo de instrumento in
terposto pela Comissão Executiva Regional do 
Partido Democrático Social do Estado do Rio 
Grande do Norte, contra despacho (fl. 10) que 
inadmitiu o recurso interposto da decisão que. 
reformando sentença de primeira instância, ne
gou registro aos candidatos à Câmara Municipal 
em sublegenda instituída pela Comissão Executi
va Regional, nos termos do Decreto-lei ní
1.541/77.

2. Verifica-se dos autos, que a Comissão 
Executiva Regional indicou candidatos a prefeito 
e vice-prefeito. em sublegenda. na forma prevista 
no § l í  do artigo 5í, do Decreto-lei ní 1.541/77. e 
na forma do § l í  do artigo 8í. do citado decreto- 
lei. um terço dos candidatos à Câmara Munici- 
pal. Na Convenção, foram votados os mesmo* 
candidatos a prefeito e vice-prefeito. não sendo 
votados, entretanto, os dez nomes indicados a 
Câmara Municipal, e sim . outros, escolhidos na 
Convenção.

O Juiz Eleitoral, em decisão bem fundamen
tada. entendeu que o fato de a Convenção Muni
cipal ter indicado os mesmos candidatos a prefei
to e vice-prefeito não anulava a indicação feita 
pela Comissão Executiva Regional no tocante 
aos vereadores, procedendo ao registro destes e 
excluindo da lista votada na Convenção os dez 
últimos nomes.

O Egrégio Tribunal a quo. contudo, entendeu 
que. tendo a Convenção Municipal escolhido co
mo candidatos a prefeito e vice-prefeito os mes
mos nomes indicados pelo órgão regional do Par
tido. não havia sido instituída sublegenda e. não 
havendo, não poderiam ser registrados os c a n d i 
datos indicados à Câmara Municipal, sob o argu
mento principal de que não há sublegenda para 
vereadores.

3. O recorrente (fl. 40), em recurso tempesti
vamente interposto, argumenta que a decisão re
corrida fo i proferida contra as normas dos arti
gos 5í e 8í. do Decreto-lei ní 1.541/77. na redaçá0 
dada pela Lei ní 6.978/82, devendo, para o des
linde da controvérsia, ser considerada a anterio-
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riaade da escolha feita pelo órgão regional; a au
sência de subordinação ou condicionamento de 
tal escolha a critério da Convenção Municipal e, 
a inquestionabilidade de independência da indi
cação." (fls. 65/66).

E o relatório. Sr. Presidente.

VOTO
O Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, são as seguintes as conclusões 
do douto Parecer, da lavra do ilustre Dr. A . G. Valim 
Teixeira, e assinado pelo eminente Prof. Dr. Inocêncio 
Mártires Coelho:

"4. Parece-nos, data venia. que merece ser 
provido o presente agravo de instrumento para. 
examinado desde logo o recurso especial, seja 
também provido. O Decreto-lei nV 1.541/77. ao re
gular a instituição da sublegenda pelo órgão re
gional do Partido, em seus artigos 5” e parágra
fos. e 81', estabelece apenas que. quando houver 
indicação de candidato a prefeito, em sublegen
da. poderão ser também indicados à Câmara Mu
nicipal. até um terço das vagas a serem preenchi
das. Essa indicação, por sua vez. será apenas 
apresentada na Convenção, sem necessidade de 
ser votada. Assim, parece-nos evidente que o fa
to de a Convenção Municipal ter escolhido os 
mesmos candidatos a prefeito e vice-prefeito. ev i
tando a instituição da sublegenda. não invalida a 
indicação, feita antes, pela Comissão Executiva 
Regional, obedecidos todos os critérios legais, do 
terço de candidatos à Câmara Municipal.

No caso dos autos, é de se ressaltar ainda 
que o recurso especial não admitido, contrarian
do entendimento dominante nessa Corte Superior 
a respeito, só acarreta atraso no deslinde da 
questão, sabido que deveria ter sido julgada até 
16 de outubro passado, devendo o Egrégio Tribu
nal a quo. a nosso ver. data venia. ser alertado 
pala para tal fato.

5. Diante do exposto e em conclusão, somos 
pelo provimento do presente agravo de instru
mento para. examinado desde logo o recurso es
pecial. seja provido, restabelecendo-se a bem 
fundamentada sentença de primeira instância." 

Na verdade. Sr. Presidente, o v. acórdão recorrido
aegou vigência aos artigos 5:' e 8?. da Lei n'.' 1.541 de
1 4 - 4 . 7 7 . ao admitir que a eleição em convenção, dos 
^?ndidatos a Prefeito e Vice-Prefeito apresentados pelo 

lretório Regional em sublegenda regularmente indica- 
*• terie o condão de impedir a instituição desta, náo 

?endo então permitida, ao mesmo Diretório Regional, a 
uicaçáo de candidatos à Câmara Municipal.

p Por conseguinte, acolho o Parecer da douta 
focuradoria-Geral Eleitoral, dando provimento ao 

s8ravo. para apreciar, nesta mesma assentada, o recur- 
especial. do qual conheço, para dar-lhe provimento, 

stabelecendo a correta sentença de Prim eiro Grau.

E como voto. Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

w. Rec. n“ 5.516 -  Classe 4: — AG  — RN — Rei.: 
ln- J. M. de Souza Andrade.

D Agravante: Comissão Executiva Regional do PDS. 
seu Presidente.

djj Agravados: Maria de Fátima Pereira e outros, can- 
at°s do PDS à Câmara Municipal. 

apre .̂ec>são: Deu-se provimento ao agravo, e.
da Clando-se o recurso especial, dele se conheceu. 

°-se-lhe provimento. Decisão unânime.

°s » ^ e?'dència do Ministro M oreira Alves. Presentes
•nistros Soares Muãoz. Decio Miranda. Carlos

Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade, José 
Guilherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 26-10-82).

AC Ó R D ÃO  N? 7.139 
(de 26 de outubro de 1982)

Recurso n? 5.517 — Classe IV  — (Agravo)
Rio Grande do Norte

Agravo. Seu provim ento, para que subam os 
autos do recurso principal, para sua apreciação.

Vistos, etc.

Acordam, os Ministros do Tribunal Superior E lei
toral, por unanimidade de votos, dar provimento ao 
agravo, para reformar a decisão recorrida e determinar 
a subida do recurso especial, nos termos do voto do Re
lator. que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 26 de outubro de 1982. — Moreira  Alves, 
Presidente — Carlos Madeira, Relator — Inocêncio 
Mártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 26-10-82)

RELATORIO
O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Se

nhor Presidente, o Diretório Regional do PM D B  inter
pôs recurso especial da decisão do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte que desacolheu re
curso da decisão de 1? grau que deferiu o registro de 
candidatos da Sublegenda 2 do PDS. em Goianinha.

O Desembargador Lourival Medeiros, Presidente 
da Corte Regional, não recebeu o recurso, por entender 
não configuradas na decisão recorrida a violação a ex- 
presssa disposição de lei ou divergência na interpreta
ção da lei entre dois ou mais Tribunais.

Dessa decisão agravou-se o PM DB. aditando como 
razões as do próprio recurso especial.

Contraminutou o PDS.

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo impro- 
vimento do agravo, eis que desacompanhado do trasla
do da decisão recorrida.

E o relatório.

VOTO
O Senhor M in istro  Carlos Madeira (Relator): Se

nhor Presidente, data venia, conheço do agravo, uma 
vez que a decisão recorrida consta por xerocópia à fl. 7 
dos autos.

Mas limito-me ao conhecimento do agravo, pois, 
embora na petição do recurso especial conste a ementa 
da decisão recorrida, tenho que não há como apreciá-lo 
de logo. pois faltam os elementos essenciais para a 
apreciação dos fatos.

Assim, dou provimento ao agravo, para reformar a 
decisão recorrida e determinar a subida do recurso es
pecial. uma vez que náo cabe o ju ízo de adm issibilida
de dos recursos especiais atinentes a registros de can
didatos.

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n'1 5.517 — Classe 4) — (Agravo) — RN — 
Rei.: Min. Carlos Madeira.

Agravante: Diretório Regional do PM DB. por seu 
Delegado.

Agravado: Diretório Regional do PDS. por seu De
legado.
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Decisão: Deu-se provimento ao agravo nos termos 
do voto do Relator. Decisão unânime.

Presidência do M inistro M oreira A lves. Presentes 
os M inistros Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 26-10-82).

A C Ú R D Ã O  NV 7.143
(de 3 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.520 — Classe IV
R. G. do Norte

Sublegenda em pleito municipal. Instituição 
pela Comissão Executiva Regional.

1. A  comunicação da institu ição de suble
genda que o órgão regional deve fazer ao m unici
pal pode ser subscrita pelo Delegado Regional do 
Partido.

2. Em  face das conveniências partidárias 
internas, o órgão estadual pode ins titu ir suble
genda m unicipal com os candidatos indicados pe
lo segundo parlam entar mais votado no m u
nicíp io. mormente quando os correligionários do 
prim eiro  foram vitoriosos na convenção 
partidária.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior E leito
ral. por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so. nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 3 de novembro de 1982. — M oreira Alves. 
Presidente — José Guilherm e Villela. Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 3-11-82)

RELATORIO
O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Relator): 

Sr. Presidente. As sublegendas I e II do PDS. em São 
José do Seridó (RN ), impugnaram o pedido de registro 
dos candidatos da sublegenda III. instituída pela Co
missão Executiva Regional, alegando que o Delegado 
Regional não poderia subscrever a indicacão feita ao 
Diretório Municipal e que a Comissão Executiva Regio
nal. na instituição da sublegenda. deveria dar preferên
cia ao pedido do Deputado Estadual V iva ldo S ilvino da 
Costa, ao invés do que foi feito pelo Deputado Esta
dual Paulo Gonçalves de Medeiros, uma vez que este 
último teve melhor votação no município (fls. 49/51).

2. O PDS/RN contestou a impugnação (fls. 62/661. 
sustentando que o Delegado Regional não indicou can
didatos. apenas transmitiu ao Diretório Municipal o 
que decidira a Comissão Executiva Regional, conforme 
comprova a ata da respectiva reunião. Quanto ao méri
to. aduziu o Partido que a Regional se limitou a utilizar 
a faculdade que lhe deram os arts. 5'.’ e 8. do Decreto- 
lei nV 1.541/77, na redação da Lei n'.’ 6.978/82. art. 13. 
Explicou ainda que o parlamentar preterido se dirigira 
à Regional fora do tempo próprio e que as duas suble
gendas que resultaram da convenção municipal perten
cem a correligionários seus. razão bastante para que o 
órgão partidário regional procurasse assegurar a parti
cipação no pleito da minoria alijada da disputa.

3. A  sentença de IV grau julgou improcedente a 
impugnação e deferiu o registro dos candidatos da sub
legenda III ,  mostrando que o Delegado Regional não 
instituiu a referida sublegenda, mas simplesmente 
transmitiu ao Diretório Municipal a deliberação da Re

gional. de que decorreu tal instituição (fls. 75/79). Assí- > 
nalou que a preterição do pedido emanado do Deputado [ 
Estadual mais votado no município se deu porque não 
foi ele formulado nas 48 horas seguintes à convocação 
da eonvencão (Lei das Sublegendas. art. 5V, § 2V).

4. Inconformadas, as sublegendas impugnantes 
recorreram para o TRE-RN , que. acolhendo o parecer 
da PRE  (fls. 93/96). manteve o registro, por concluir 
pela regularidade da criação da sublegenda III, como 
se vê desta ementa:

"O  Delegado de Partido Político tem suas 
atribuições definidas na Lei nV 6.767/79 e disci
plinadas pela Resolução nV 10.785. no Art. 87, 2Í. 
do TSE, cabendo-lhe representar o partido junto 
a Justiça Eleitoral no Estado, em qualquer ins- | 
tância. A  legitim idade em representação.

E legal a Comissão Executiva Regional deci- j 
dir por indicação de sublegenda — nomes aos ( 
cargos de Prefeito. V ice-Prefeito e Vereadores 
(inteligência do § IV. Art. 5V. da Lei nV 6.978, de 
19-1-82, o recorrente é parte legítima). A  Lei facul
ta ao Diretório Regional dar preferência ao pedi
do de sublegenda por iniciativa de quem tem ca
pacidade para fazê-lo (Arts. 21 e 22 da Resolução 
nV 11.278/82 do TSE ), por considerar pelo reque
rente obtido expressiva votação. O Diretório Re
gional leva em conta o aspecto partidário e con
veniência da agremiação. Não se obriga a conces
são de sublegenda. entretanto se o fará caso seja 
aprovado. Impugnação desacolhida no Juizo a j 
quo. Recurso conhecido e não provido”  (fl. 97).

5. Insistiram os vencidos com o presente recurso , 
especial, em que argúem violação do art. 58. § 7V. e do 
art. 19. inciso III. da LO PP . os quais dizem respeito às | 
atribuições dos Delegados de Partidos e à proibição de j 
delegar atribuições: insistem ainda em que houve ofen
sa ao art. 22 da Resolução nV 1 1.278/82, porque não per
mitiria ele a indicação de Vice-Prefeito pela Regional' 
tornando nula a indicação do Prefeito (Lei nV 6.978/82. 
art. 57, § IV). A firm am  finalmente as recorrentes que 8 j 
Comissão Regional só poderia apontar candidatos em 
sublegenda indicados pelo Deputado Estadual de me
lhor votação no município, pelo que se vulnerou o art- 
57. § 27. da Lei de Sublegendas (fls. 102/108).

6. O recurso especial foi contrariado pel° I 
PDS/RN (fls. 111/116) e a ele o Presidente do TRE  ne
gou seguimento (fl. 119). motivando agravo de instru
mento dos prejudicados, que teve provimento na assen
tada de 26-10-82 (Rec. nV 5.515). Como os autos do agra- 
vo não estavam suficientemente instruídos, só agora 0 
recurso especial poderá ser levado a julgamento dest* 
Corte.

7. A  douta Procuradoria-Geral Eleitoral, oficiam 
do pelo Dr. Valim  Teixeira, repeliu a preliminar de üe 
gitimidade das sublegendas recorrentes e se m an ifestou  
contrariamente ao recurso, verbis:

"N o  mérito, data venia. entendemos que nã° 
merece ser conhecido o presente apelo, uma vel 
que a decisão recorrida não foi proferida contr® 
expressa disposição de lei. A  afirmação do recor 
rente no sentido de que o órgão regional do Par\l._ 
do. podendo instituir sublegenda e indicar cana1 
datos à Câmara Municipal, até um terço das v* 
gas a serem preenchidas, não poderia, porque 
lei só menciona a indicação ao cargo de Prefeü0, 
indicar a Vice-Prefeito. não merece, a nosso veV’ 
a menor aceitacão. Ainda que a lei não tenha 81 
do redigida com a clareza devida, fazendo rei 
réncia expressa a indicação ao cargo de vi* |, 
prefeito, parece-nos óbvio que. se o órgão reg1® I 
nal do partido pode indicar o candidato a P re . 
to e ainda um terço dos candidatos á Cãm8 
Municipal, sendo considerado, nessa hipótes®- 
instituidor dessa sublegenda (§ 57 do artigo 
do Decreto-lei nV 1.541/77) não só pode como de 
ve indicar também o candidato a vice-prefed • 
Quanto ao critério adotado pela Comissão Exec
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tiva Regional no tocante à aceitação da indicação 
feita por esse ou aquele Deputado, temos que. à 
míngua de critérios mais objetivos fixados na lei. 
não se pode inquinar de ilegal a preferência ma
nifestada. devendo ser levado em conta, como 
bem afirmou o acórdão recorrido, o aspecto parti
dário e conveniência da agremiação. Por último, 
no tocante à alegação de que a sublegenda teria 
sido indicada pelo Delegado do Partido, usurpan
do competência privativa do Presidente da Co
missão Executiva Regional, temos que a decisão 
de primeira instância bem examinou a questão, 
devendo ser confirmada pelos seus próprios fun
damentos.

Temos a ressaltar ainda, nos presentes au
tos. que as petições de recurso não foram proto
coladas. não se permitindo, assim, seja examina
da a tempestividade. para o que. data venia. a 
nosso ver, deve ser alertado o Egrégio Tribunal a 
quo.

Diante do exposto, não configurados os pres
supostos essenciais de seu cabimento, somos pe
lo não conhecimento do presente recurso especial 
e. caso conhecido, somos pelo seu não provimen
to "  (fls. 128/129).

incompleta na eleição municipal. O raciocínio das re
correntes levaria a esse rematado absurdo, que qual
quer interpretação racional teria o dever de evitar.

5. Não conheço assim deste recurso especial.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  DA A T A

RN Rei.: Min. JoséRec. ní 5.520 — Classe 4.'
Guilherme Villela.

Recorrentes: José Cirne de Medeiros e José Alves 
Neto. delegados das sublegendas 1 e 2 do PDS.

Recorrido: Comissão Executiva Regional do PDS. 
por seu Presidente.

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

Presidência do Ministro M oreira A lves. Presentes 
os Ministros Stares Munoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 3-11 -82)

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela 
for): Sr. Presidente. A o  prover o agravo de instrumento 
(Rec. ní 5.515). o Tribunal já  resolveu a questão preli
minar sobre a legitim idade das sublegendas para o re
curso especial. Considerou-as partes legitimas de acor
do com a jurisprudência (Ac. ní 7.047. de 13-10-82. de 
Que fui relator), ressaltando ainda que as sublegendas. 
Por litigarem contra o órgão regional do Partido, não 
Poderiam mesmo recorrer a ele para interpor recurso 
esPecial.

2. Apesar de legitimadas para o recurso, as suble- 
ttendas não lograram demonstrar seu cabimento, já que 
nâo houve qualquer ofensa aos dispositivos legais 
aPontados na petição de interposição. Em verdade, o 
Delegado Regional não fez indicacáo de candidatos pa- 
ra figurarem na sublegenda III. adstringindo-se apenas 
a comunicar ao órgão municipal a deliberação de insti
tuir aquela sublegenda. que foi regularmente tomada 
Pelo órgão regional, conforme a ata da respectiva reu- 
n>âo. E claro, pois, que não usurpou ele atribuições da 
Comissão Executiva Regional nem esta delegou pode
res com infração da lei. pelo fato de ter determinado ao 
Delegado Regional que subscrevesse a necessária co- 
municacâo ao Diretório Municipal.

3. Embora a questão sobre a oportunidade dos pe
didos dirigidos à Comissão Executiva Regional pelos 
diversos Deputados Estaduais interessados na terceira 
sublegenda seja matéria de fato. e por isso estranha ao 
^fcurso especial (STF  Súmula  n í 2791. tenho que a ins
tituição da sublegenda pela Regional foi regular, por- 
QUe a lei deixou a seu critério estabelecer o que seja 
e*Pressiva votação no m unicípio, nâo impondo neces- 
Sâriamente o atendimento do Deputado Estadual de 
maior votação no m unicípio, como querem as recorren-

Aliás, visando as sublegendas à representação das 
minorias partidárias, pode perfeitamente ocorrer a hi- 
Potese de ser conveniente atender ao segundo votado. 
P°r ter sido o primeiro vitorioso na convenção munici- 
PaL como o recorrido alega ter acontecido no caso ver- 
®Pte. Cabe. então, ao órgão regional ponderar as ques- 
es de conveniência interna e atender ou não aos pedi- 

°s apresentados pelos parlamentares interessados.

y . V  Finalmente a impossibilidade da indicação de 
lce-Prefeito juntamente com o Prefeito para concorrer 

***. sublegenda é de todo desarrazoada. pois obstaria a 
j raPria instituição da sublegenda garantida pela lei. De 
§ q° ' a fâtuldade assegurada pelo art. 13 da Lei ní 
• 78/82 seria eliminada pela regra do art. 5í, § l í .  da 
esma lei. a qual considera nula e irregistrável chapa

AC O RD ÃO  N í 7.147 
(de 4 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.521 — Classe IV 
Rio Grande do Norte

Recurso Especial.

Não tendo sido prequestionada a matéria so
bre o que versa o recurso, dele não se conhece.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so. nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 4 de novembro de 1982 — M oreira  Alves. 
Presidente — Carlos Madeira. Relator. — Inocêncio  
M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em Sessão de 4-11-82).

RF.LATORIO
O Senhor M in istro  Carlos Madeira (Relator): Ped i

do o registro de candidatos escolhidos em convenção 
municipal de Goianinha e indicados em sublegenda pela 
Comissão Executiva Regional do PDS. no Rio Grande do
Norte, foi impugnado pelo Delegado Regional do 
PM DB. alegando nulidade da convenção, pois dela te
ria participado eleitor filiado a esse partido, e ainda a 
impossibilidade da constituição da sublegenda. por não 
haver sido indicados candidatos a todas as eleições de 
âmbito municipal. E isto porque a Comissão Executiva 
Regional não tem poderes para substituir candidatos 
como fez.

Aliás, teria ocorrido violação de correspondência, 
pois o oficio dirigido ao Juiz foi incorporado ao pedido 
de registro. E o oficio foi assinado pelo Delegado Re
gional. que não é parte legítima para representar o Par
tido junto à Convenção Municipal.

De outra parte, a substituição dos candidatos foi 
feita fora do prazo de dez dias estabelecido no § 2í do 
art. 5í da Lei ní 6.978.

Por fim. o pedido de registro inclui candidatos que 
não figuram em qualquer lista de indicação.
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O eleitor Arnaldo Barbalho Simonetti impugnou o 
registro do candidato a Prefeito Manoel Otoni de Araú
jo Lima Neto. que no exercício do mesmo Cargo até em 
1977, deixou um passivo nos cofres da Prefeitura, que 
não cobriu, apesar da ação de cobrança movida por seu 
sucessor.

O PDS contestou as impugnações e o Juiz Eleitoral 
as rejeitou, deferindo o registro.

Recorreram os impugnantes, e o Tribunal Regional 
Eleitoral não conheceu do recurso do PM DB. na parte 
em que argüiu vícios ou nulidades da convenção do 
Partido recorrido, e do recurso do eleitor, por lhe faltar 
qualidade para impugnar pedido de registro de candi
dato.

Deu, porém, provimento ao recurso na parte relati
va ao registro do candidato Manoel Olímpio Sobrinho, 
que era filiado ao PM D B  e se filiou ao PDS somente a 
12 de maio de 1982, pois a ele se aplica a norma do § 3'.’ 
do art. 67 da Lei n? 5.682.

O PM D B  interpôs recurso especial, contrariado pe
lo PDS. mas o Presidente do Tribunal Regional não o 
recebeu, por não se amparar nos permissivos da lei.

Desse despacho agravou-se o recorrente e em virtu
de do provimento desse recurso, subiram os autos.

A  Procuradoria-Geral E leitoral opinou pelo não co
nhecimento do recurso ou. se conhecido, pelo seu não 
provimento.

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): No 
acórdão recorrido, o E. Tribunal Regional rejeitou a ar- 
güição de nulidade da convenção, e deu parcial provi
mento ao recurso do PM D B para determinar o cancela
mento do registro do candidato Manoel Olímpio Sobri
nho. Não foram examinadas as demais argüições da ir- 
resignação.

Consta do acórdão que «para que um Partido possa 
impugnar pedido de registro de candidato de outra le
genda. exige-se que a manifestação impugnatória erija 
como causa de pedir o indeferimento de registro, a 
ocorrência de inelegibilidade. Possíveis vícios ou irre
gularidades que se tenham registrado na assembléia 
convencional não autorizam, a esse só fundamento, a 
iniciativa da impugnação. À  evidência, matéria conven
cional entende com a economia interna partidária, não 
se podendo reconhecer ligitimação a outro Partido 
Político para pretender a declaração de nulidade daque
la assembléia. São nesse sentido os precedentes do Co
lendo Tribunal Superior Eleitoral, conforme, aliás, 
mencionados no parecer da Procuradoria Regional E lei
toral.

A  tais fundamentos, não se conhece do recurso in
terposto pelo Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro, na parte em que o recorrente, ao argumento de 
vícios ou irregularidades na convenção do partido re
corrido. pretende ver reformada a decisão singular».

O recurso especial não apontou violação a texto de 
lei. nessa decisão, nem dissídio jurisprudencial. Ao 
contrário, parece conformar-se com ela. ao afirma^ que 
o acórdão teria razão se os argumentos alinhados na 
impugnação e renovados no recurso se cingissem à nu
lidade da Convenção.

Diz o recorrente: "Ocorre, no entretanto, que ou
tros argumentos foram elencados e. mesmo não perti
nentes à nulidade da Convenção, deixaram de ser apre
ciados e julgados por conta da preliminar de ligitimida- 
de ativa que o julgado adotou” .

O recurso especial versa exatamente sobre a maté
ria não apreciada na Instância Regional.

Acórdão da lavra do M inistro Rodrigues Alckmin. 
em recurso do Ceará julgado em 8 de abril de 1975. as
sentou este Tribunal:

"Recurso especial que versa tema referente a 
impedimento de produção de provas. Questão 
que não foi apreciada no acórdão recorrido, cuja 
omissão não se buscou eliminada por meio de 
oportunos embargos de declaração. Recurso espe
cial não conhecido". (BE nV 287/235).

No parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, da la
vra do hoje ilustre Ministro Moreira A lves, sustentou- 
se. então, a aplicação da Súmula 356 do Supremo T ri
bunal Federal, para concluir que. não tendo sido inter
posto o recurso cabível para que se suprisse a omissão 
do acórdão recorrido (os embargos de declaração), não 
podia ser conhecido o recurso especial versando maté
ria sobre a qual o acórdão recorrido não se manifesta
ra.

A  jurisprudência deste Tribunal é tranqüila a esse 
respeito: Acórdãos nís 5.68) e 5.993, também do Minis
tro Rodrigues Alckin. 5.748. M inistro Peçanha Martins, 
5.274. Ministro Hélio Doyle.

No caso presente, também náo foram opostos em
bargos de declaração em ordem a prequestionar a maté
ria omitida no acórdão recorrido.

Não conheço do recurso.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  DA A T A

Rec. n1.’ 5.521 — Classe 4:-RN — Rei.: Min. Carlos 
Madeira.

Recorrente: Diretório Regional do PM DB. por seus 
delegados.

Recorrido: Diretório Regional do PDS. por seu de
legado.

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

Presidência do M inistro M oreira Alves. Presentes 
os Ministros Soares Munoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. Jose 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 4-11-82).

A C Ô R D ÀO  N? 7.148
(de 4 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.522 — Classe 41 — Agravo 
Rio Grande do Norte

D om icilio  E le itora l. Não perde o dom icil10 
eleitora l anterior, se o deseja manter, o eleitor 
que, na qualidade de mem bro do M in istério  P u' 
blico. tem residência obrigatória em outra 
Comarca.

Vistos, etc.

Acordam  os M inistros do Tribunal Superior Eleito
ral. por unanimidade de votos, conhecer desde logo do 
recurso especial e negar-lhe provimento, nos termos do 
voto do relator, que fica fazendo parte integrante d*
decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral-

Brasília. 4 de novembro de 1982 — M oreira A lv e?‘ 
Presidente — Decio Miranda. Relator — lnocênc'0 
M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 4-11-82).

RELATORIO
O Senhor M in is tro  Decio Miranda  (Relator): Sus

tenta o PM DB. recorrente especial e ora agravante. Que
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o candidato a Prefeito pela sublegenda 2. no Município 
de Nova Cruz, conquanto proprietário rural nesse mu
nicípio, ai não podia ter mantido sua inscrição eleito
ral, pois deveria tê-la transferido para Bananeiras, on
de serve como Promotor Público da Comarca, obrigado 
à residência nesse Município, consoante o disposto no 
art. 22. IX . da Lei Complementar nV 40. de 14-12-81.

A  Procuradoria-Geral Eleitoral oficia pelo improvi- 
mento do agravo, eis que o julgado colocou-se "d e  acor
do com clássica decisão do Colendo Tribunal Superior 
Eleitoral, tomada no Recurso nV 1.310. Pernambuco. 
Acórdão n'.' 2.613, BE n. 87/262", a dizer que o do
micílio eleitoral corresponde ao lugar de residência ou 
moradia do alistando e. havendo mais de uma. a qual- 
Quer delas, disposição que também se aplica a funcio
nário público, ainda quando reunidos os pressupostos 
do domicilio necessário, de que cogita o art. 37 do Có
digo C ivil. (F ls. 26/7).

É o relatório.

VOTO
O Senhor M in is tro  Decio Miranda (Relator): Se

nhor Presidente, como acertadamente observou a deci
são referida no parecer da douta Procuradoria-Geral.

é a lei eleitoral e não o Código C ivil, que define o que 
seja domicílio e le itora l".

Como no anterior Código Eleitoral, referido na de
cisão trazida no parecer da Procuradoria-Geral, o Códi- 
go vigente consigna, no parágrafo único do art. 42. a re- 
Sta de que, “ para o efeito da inscrição, é domicílio 
eleitoral o lugar de residência ou moradia do requeren
te, e, verificado ter o alistando mais de uma, consi- 
derar-se-á domicílio qualquer delas".

E o caso do impugnado, que. tendo residência obri
gatória. como membro do Ministério Público Estadual, 
na Comarca em que serve, não perde o domicílio eleito
ral que detinha em município de outra Comarca, se o 
deseja manter.

Isto posto, e por não ser possível obstar o recurso 
especial em ju izo de admissibilidade, dele conheço. 
mas lhe nego provimento.

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nV 5.522 — Classe 4: — AG -RN  — Rei.: Min. 
Decio Miranda.

Agravante: Diretório Regional do PM DB. por seu 
delegado.

. Agravado: Diretório Regional do PDS. por seu de
lgado .

Decisão: Deu-se provimento ao agravo, mas não se 
c°nheceu do recurso especial. Decisão unânime.

Presidência do Ministro M oreira A lves. Presentes
Ministros Soares M uüoz, Decio Miranda. Carlos 

ladeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
ailherme Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
r°curador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 4-11-821.

A C O R D Ã O  NV 7.149 
(de 4 novembro de 19821

Recurso NV 5.523 — Classe IV 
R.G. do Norte

Inelegibilidade. Letra n. Superveniência de 
°rdem de habeas corpus para anular a condena
ção.

Sobrevindo, enquanto pendente recurso do 
candidato, ordem de habeas corpus para anular a 
condenação, que gerou a inelegibilidade da letra 
n. fica ela afastada, conform e reiterada ju rispru 
dência do TS E .

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, prover o agravo e. em 
seguida, conhecer do recurso especial e lhe dar provi
mento. nos termos do voto do relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 4 de novembro de 1982. — M oreira  A lves , 

Presidente — José Guilherm e V illela, Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 4-11-82).

RELATORIO
O Senhor M in istro  José Guilherm e Villela  (Rela

tor): Sr. Presidente. O PDS/RN impugnou o pedido de 
registro de José Osvaldo da Rocha, ora agravante, co
mo candidato do PM D B-I ao cargo de Prefeito Munici
pal de São Pedro (RN), com fundamento no art. 1?, in
ciso I, alínea n, da Lei Complementar 5/70, porque o 
candidato impugnado fo i condenado à pena de 1 ano e 5 
meses de reclusão por crimes de falsidade ideológica e 
falsificação de documento público (CP, arts. 299 e 297).

2. Tanto a sentença de IV grau quanto o Acórdão 
recorrido repeliram a defesa do impugnado, no sentido 
de ser necessário o trânsito em julgado da sentença 
condenatória, e indeferiram o registro (fl. 15).

3. Foi então manifestado recurso especial (fl. 16), 
em que o vencido sustenta violação dos arts. 577 e 377 
do C. Pr. Penal, porque uma dessas normas atribui 
efeito suspensivo à apelação interposta da condenação 
e a outra só permitiria a execução das interdições deri
vadas da sentença após o respectivo trânsito em ju lga
do.

4. O recurso especial foi indeferido liminarmente 
pelo Presidente do TRE-RN  (fl. 7), e, em conseqüência, 
o prejudicado interpôs agravo de instrumento.

5. Sobre a matéria, assim opinou a douta 
Procuradoria-Geral, através do Dr. Valim  Teixeira:

"E m  se tratando, a questão debatida, de re
gistro de candidato onde, segundo entendimento 
dominante do Colendo Tribunal Superior E leito
ral. não se examina o juízo de admissibilidade do 
recurso interposto contra a decisão que defere ou 
não registro de candidatos, somos pelo provimen
to do presente agravo de instrumento para. exa
minado desde logo o recurso especial, seja nega
do provimento, uma vez que a decisão impugna
da colocou-se em perfeita harmonia com pacífica 
jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, rea
firmada em recentes e inúmeros julgados, consti
tuindo prejulgado para o pleito de 1982, no senti
do de que a alínea n, inciso I, do artigo IV, da Lei 
Complementar nV 5/70, mesmo em sua nova reda
ção, não exige trânsito em julgado da sentença 
condenatória" (fls. 21/22).

ADITAMENTO AO RELATORIO
Na petição de recurso especial o recorrente infor

mara que havia impetrado ordens de habeas corpus ao 
TJRN , que, se concedidas, deveriam produzir conse
qüências no âmbito do processo eleitoral. Reitera essa 
informação na minuta de agravante (fl. 3) e, mediante 
telex recebido pelo TSE  em 2-11-82 (fl. 24), comunica 
que "o  Tribunal de Justiça do Estado acaba de conce
der Habeas corpus ao mesmo, anulando o processo de 
que resultou a condenação geradora da inelegibilida
de". como seria provado com certidão a ser apresenta
da a esta Corte.

2. A  certidão prometida efetivamente deu entrada 
hoje na Secretaria e tem o seguinte teor:

"C e r tif ic o  a pedido verbal da parte interes
sada, em razão do meu ofício e à vista dos assen
tamentos e registros da Secretaria deste Tribunal
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de Justiça, que da resenha de julgamentos na 
sessão plenária do dia 27 do corrente mês e ano 
consta o julgamento do Pedido de Habeas 
Corpus n'.' 1 1.639, do termo de São Paulo do Po
tengi, cuja decisão que conheceu do pedido con
cedendo a ordem tem o seguinte teor: "Habeas 
Corpus n? 11.639 — São Paulo do Potengi. Impe
trante: Bel. Djanirito de Souza Moura. Paciente: 
José Osvaldo da Rocha, Rei.: Des. Newton Pinto, 
vogais Desembargadores Wilson Dantas, Ruy 
Lucena, Anselmo Cortez, José Humberto, Danilo 
Simonetti, Manoel Araújo, Hélio Fernandes e 
Deusdedit Maia. O Tribunal, por maioria de vo 
tos, concedeu a ordem para anular o processo 
sem prejuízo para a ação penal, assegurando ao 
paciente o direito de responder em liberdade. 
Vencidos os Desembargadores Newton Pinto, 
Ruy Lucena e Anselmo Cortez. Relator para o 
acórdão o Des. Wilson Dantas". — O referido é 
verdade. Dou fé. — Dado e passado nesta cidade 
de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do 
Norte, na Secretaria do Tribunal de Justiça, aos 
vinte e nove dias do mês de outubro do ano de 
mil novecentos e oitenta e dois (29-10-1982). Eu, 
(ilegível). Diretor de Coordenação Judiciária, fiz 
datilografar, subscrevi e assino. João Batista da 
S ilva , Diretor do Departamento de Coordenação 
Judiciária".

VOTO
O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela

tor): Sr. Presidente. É pacífico na jurisprudência deste 
Tribunal que não há juízo prévio de admissibilidade na 
instância a quo em relação ao recurso previsto no art. 
48, § 2V, da Resolução n'.' 11.278/82 (entre outros ares
tos. confiram-se os Acs. n'.’s 6.954. 7.110. 7.084 , 7.021 e 
7.137). Basta essa consideração para votar pelo provi
mento do presente agravo.

2. Estando o processo instruído com elementos 
suficientes, passo desde logo ao julgamento do recurso 
especial, que fora indevidamente denegado pelo despa
cho presidencial, como me faculta o Reg. TSE  no art. 
36. § 3".

3. Não teria razão o recorrente quanto à tese de 
mérito, porque é firme a orientação desta Corte, para a 
qual. aliás, não concorri inicialmente, de que "a  ausên
cia de trânsito em julgado da sentença còndenatória 
não impede que se considere inelegível o candidato" 
(cf. Ac. 7.010, de 11-10-82, relator o eminente Ministro 
Souza Andrade).

4. Ocorre, porém, que a superveniente concessão 
de habeas corpus  para anular a condenação afasta a 
causa da inelegibilidade. como também se tem admitido 
aqui. enquanto pendente o recurso especial do candida
to (Ac. n? 7.130, de 21-10-82, também relatado pelo emi
nente M inistro Souza Andrade).

5. Anulada a condenação, a subsistência do pro
cesso criminal e a possibilidade de vir a ser renovada a 
sanção penal não interferem com a inelegibilidade da 
letra n. que passou a depender, depois da L.C . 42/82. 
da efetiva existência de uma sentença còndenatória 
(Ac. 7.122, de 16-10-82. do eminente Ministro Décio 
M iranda ).

6. Em suma. conheço do recurso especial e lhe 
dou provimento, para deferir o registro do recorrente 
como candidato do PM D B-I à Prefeitura Municipal de 
São Pedro (R N ).

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n'.’ 5.523— Classe 41. — AG-RN-Rel.: Min. Jo
sé Guilherme V illela.

Agravante: PM D B. por seu Delegado.
Agravado: Comissão Executiva do Diretório Regio

nal do PDS. por seu Delegado.

Decisão: Deu-se provimento ao agravo, e. julgando- 
se o recurso especial, dele se conheceu, dando-se-lhe 
provimento. Decisão unânime.

Presidência do Ministro M oreira A lves. Presentes 
os M inistros Soares Munoz. Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio Mártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 4-11-82).

A C Ô R D ÀO  N? 7.150
(de 4 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.524 — Classe 4f — Agravo 
Rio Grande do Sul

Recurso eleitora l p revisto  na Resolução n'.
11.270/82. O mero e le itor não possui legitimação 
para recorrer contra decisão relativa a pedido de 
registro de candidato.

A gravo a que se dá provim ento, para 
apreciar-se o recurso e leitora l ao qual se nega co
nhecimento, p o r falta de legitimação do recor
rente.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral. por unanimidade de votos, dar provimento ao agra
vo e. apreciando desde logo o recurso, negar-lhe conhe
cimento. nos termos do voto do relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 4 de novembro de 1982 — M oreira Alves, 
Presidente — J. M . de Souza Andrade. Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral-

(Publicado em sessão de 4-11-82).

RELATORIO
O Senhor M in istro  J .M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, o Parecer da douta
Procuradoria-Geral Eleitoral, que adoto como relatório, 
é da lavra do ilustre Dr. A . G . Valim  Teixeira. DD- 
Procurador-Geral Eleitoral Substituto, e aprecia a 
questão com o seguinte pronunciamento: (Fls. 39/40).

"1 . Trata-se de agravo de instrumento in‘ 
terposto por Lionce Ribas Porciúncula contra 
despacho que inadmitiu o recurso contra decisá® 
que deferiu o registro de Loris Antonio Pasqua» 
Reali como candidato à Assembléia Legislativa 
pelo Partido Democrático Social.

2. Entendemos, data venia, mesmo em se 
tratando de registro de candidato, que não mere
ce ser provido o presente agravo de instrumento- 
Conforme certificado à fl. 25, não houve impu£' 
nação ao pedido de registro do candidato, na épo
ca oportuna; o agravante é simples eleitor, oào 
possuindo legitimação para impugnar registro de 
candidato; o recurso interposto contra a decisá<? 
que deferiu o registro, foi o ordinário, cabive 
apenas cotra a expedição de diplomas e da dene 
gação de habeas corpus ou mandado de segu ra*1 
ça; a impugnação está baseada no fato de estar 
candidato respondendo a processo, com funda 
mento na anterior redação da alinea n. inciso ■ 
artigo 1'.’ . da Lei Complementar n'.' 5/70. mod1*1 
cada pela Lei Complementar n? 42/82. considc 
rando inelegíveis, hoje. somente aqueles que te 
nham sido condenados, enquanto não penalmen 
reabilitados, ainda que a condenação não tenJ! 
transitado em julgado; não consta o traslado 
decisão recorrida, indispensável para a com 
preensáo da controvérisa (Súmula n“ 2881-
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Parece-nos, ainda, de acordo com o que consta 
dos autos, que seria de se apurar a responsabili
dade penal do impugnante. conforme determina o 
artigo 22, da Lei Complementar n? 5/70.

3. Diante do exposto somos, desde logo, pe
lo não provimento do presente agravo de instru
mento".

É o relatório. Senhor Presidente.

VOTO
O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, de conformidade com a juris
prudência pacífica desta Corte Superior, sou levado a 
discordar, data venia, do pronunciamento da douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral, de vez que o recurso não 
Podia ter sido trancado, por força das normas proces
suais contidas na Resolução n? 11.270/82. que não pre
vêem juízo de admissibilidade na instância a quo.

Assim, dou provimento ao agravo: mas. examinan
do desde logo a pretensão do recorrente, nego provi
mento ao recurso, que aprecio como especial, uma vez 
Que o recorrente, na condição de mero eleitor, não pos
sui legitimação para recorrer contra decisão relativa a 
registro de candidato.

E como voto. Senhor Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

. Rec. n? 5.524 — Classe 4? — Agravo — RS — Rei.: 
"*in. J. M. de Souza Andrade.

Agravante: Lionce Ribas Porciúncula.

Agravado: Diretório Regional do PDS. por seu De
lgado.

Decisão: Deu-se provimento ao agravo, mas não se 
conheceu do recurso especial. Decisão unânime.

Presidência do Ministro M oreira A lves. Presentes
Ministros Soares M uhoz, Decio Miranda. Carlos 

Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
guilherm e Villela e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 

rocurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 4-11-82).

A C Ô R D À O  N? 7.151 
(de 4 de novembro de 1982)

Recurso n° 5.525 — Classe IV  — Pará

Recurso Especial.
Não se conhece, quando interposto por D ire 

tório  M un icipa l de Partido Po lítico .

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito- 
g *• Por unanimidade de votos, não conhecer do recur-

• nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
art-e integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

p Brasília, 4 de novembro de 1982 — M oreira  Alves. 
residente -— Carlos Madeira, Relator — Inocêncio  
a tires  Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em Sessão de 4-11-821.

RELATORIO
j  ,D Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Da 
fe5lsã° do e .  Tribunal Regional E leitoral do Pará que 
det°rrnou sentenCa d °  Juiz E leitoral da 27: Zona. para 

rminar o registro de candidatos, em sublegenda. a

Prefeito e V ice-Prefeito do Município de Ponta de Pe
dras. bem como de candidatos à Câmara Municipal, in
terpôs o Diretório Municipal, por seu Presidente, recur
so especial.

A  Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não co
nhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Relator): Dire

tório Municipal de Partido Político não tem legitim ida
de para recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa é 
a jurisprudência pacífica desta Corte.

Não conheço do recurso.

E X TR A TO  D A A T A

Rec. n‘.’ 5.525 — Classe 4.'-PA — Rei.: Min. Carlos 
Madeira.

Recorrente: Diretório Municipal do PDS. por seu 
presidente. (Adv.: Dr. Dailson Marinho Nogueira).

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

Presidência do Ministro M oreira A lves. Presentes 
os M inistros Soares Munoz, Decio Miranda, Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho, 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 4-11-82).

AC Ó R D ÃO  N? 7.152 
(de 8 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.377 -  Classe IV — Piauí

Filiação Partidária.
Requerida no prazo, ao D iretório  Municipal, 

e só deferida em grau de recurso, pelo D iretório  
Regional, considera-se data da filiação partidária 
a em que aquele D iretório  teria encaminhado a f i 
cha a Justiça E leitoral, se não tivesse denegado 
o pedido.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos, conhecer do recurso e 
lhe dar provimento, para reformar o acórdão recorrido e 
deferir o registro dos candidatos Josino A lves  Ferrei
ra. a Vice-Prefeito de Paes Landim, pela sublegenda II, 
e José Rodrigues de Castro, a Vereador, nos termos do 
voto do Relator, que fica fazendo parte integrante da 
decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 8 de novembro de 1982 — M oreira Alves. 
Presidente — Carlos Madeira. Relator — Inocêncio  
Mártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 8-1 1-82).

RELATORIO
O Senhor M in is tro  Carlos Madeira (Rciato.;- Em 

sessão de 6 de outubro passado, este E. Tribunal Supe
rior conheceu e deu provimento a recurso do Diretório 
Regional do PDS no Piauí para anular o acórdão recor
rido. uma vez que foi absolutamente regular a conven
ção partidária, devendo o Tribunal Regional apreciar 
as razões do recurso do PM D B pertinentes à filiação de 
alguns candidatos.

Voltando os autos, decidiu a Instância Regional 
confirmar a sentença do Juiz Eleitoral que deferiu o re
gistro dos candidatos aos cargos municipais, com exce-
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ção de Josino A lves  Ferreira, candidato a V ice-Prefeito 
pela sublegenda II  e José Rodrigues de Castro, candi
dato a vereador, tardiamente filiados ao Partido.

Recorreu o Diretório Regional do PDS.

O PM D B contrariou.

A  Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provi
mento do recurso.

É o relatório.

VOTO
O Senhor M in is tro  Carlos Madeira  (Relator): A s

sim opina a Procuradoria-Geral Eleitoral:
"Evidencia-se dos autos que os candidatos 

formularam os seus pedidos de filiação em data 
de 7-5-82. tendo sido indeferido a nível munici
pal. Dessa decisão, recorreram para o órgão re
gional do partido que reformou a decisão ante
rior. mandando que se processasse as filiações 
em 4-6-82. Nesse caso. entendemos que não po
dem ficar prejudicados os interessados, devendo 
a data da filiação retroagir à data do pedido ini
cial. desde que as fichas foram encaminhadas à 
Justiça Eleitoral na mesma data. segundo consta 
da certidão de fl. 146. No caso. se os pedidos de 
filiação partidária houvessem sido deferidos, desde 
logo. pelo órgão municipal do partido, mesmo 
respeitado o prazo de três dias para impugnação 
e os cinco que tinha a Comissão Executiva para 
decidir, esse deferimento teria ocorrido em 15-5- 
82. dentro do prazo portanto."

A lega o recorrente que o próprio Tribunal Regio
nal. em recurso originário do Município de Simplício 
Mendes, já firmara o entendimento de que "filiação 
partidária requerida em tempo oportuno e deferida pela 
Executiva Regional que a apreciou em grau de recurso 
de decisão denegatória. Não há prejuízo para os inte
ressados."

Em face à razoabilidade da solução dada a hipótese 
semelhante, pelo mesmo Tribunal, conheço do recurso e 
lhe dou provimento, para reformar o acórdão recorrido 
e deferir o registro dos candidatos Josino A lves Ferrei
ra. a V ice-Prefeito de Paes Landim, pela sublegenda II. 
e José Rodrigues de Castro, a Vereador.

(Decisão unânime}.

E X T R A T O  DA A T A

Rec. nf 5.377 — Classe 41 — P I — Rei.: Min. Car
los Madeira.

Recorrente: Diretório Regional do PDS. por seu 
Delegado.

Recorrido: D iretório Regional do PM DB. por seu 
Delegado.

Decisão: Conheceu-se do recurso e se lhe deu pro
vimento. Decisão unânime.

Presidência do M inistro M oreira A lves. Presentes 
os Ministros Soares Munoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Torreão Braz. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 8-1 I -82).

AC Ó R D Ã O  N f 7.153 
(de 8 de novembro de 1982)

Recurso nf 5.528 — Classe IV 
Rio Grande do Norte

Sublegenda. P le ito  m unicipal. A institu ição  
de sublegenda ficou, no caso. afogada pela dis
cussão sobre matéria de prova, que não da ensejo 
ao recurso especial.

Vistos, etc.

Acordam os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral. por unanimidade, de votos, não conhecer do recur
so. nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 8 de novembro de 1982 — M oreira Alves, 
Presidente — Decio Miranda. Relator — Inocêncio 
M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 8-11-82).

RELATORIO
O Senhor M in istro  Decio Miranda (Relator): O pa

recer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, que leio 
neste momento, e cuja cópia faço juntar, à guisa de 
complemento do relatório, ao acórdão que resultar des
te julgamento, reza. em sua conclusão:

( ) "3. Parece-nos. data venia. que não me
rece ser conhecido o presente recurso especial. A 
decisão atacada foi tomada com base nas provas 
existentes nos autos, que não merecem ser rea- 
preciadas no âmbito estrito do recurso especial, 
segundo tranqüila jurisprudência. De outro lado. 
não conseguiu o recorrente demonstrar violação a 
texto expresso de lei. não indicando, também, 
dissenso jurisprudencial. Ademais, como foram 
instituídas 3 sublegendas, não haveria como so
brar votos para a sublegenda que o recorrente 
pretendia institu ir" (Fls. 137).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in is tro  Decio M iranda  (Relator): Como 
bem se apura do parecer, e também ressalta da leitura 
do acórdão recorrido, o debate se trava acerca da prova 
dos fatos ocorridos na convenção.

Segundo o Acordão. foram "institu ídas regular
mente pela maioria dos convencionais, três sublegen
das. obtendo a primeira delas oito votos, a segunda, 
seis. e a terceira, também seis vo tos ".

E acrescentou o Acórdão que também não se pro- 
vara "d e  modo irrefutável que o impugnante tivesse si- 
do impedido de apresentar uma lista com nomes de 
convencionais com o ob jetivo de instituir uma subia- 
genda". As provas dos autos — acrescenta o acórdã0 
recorrido neste passo — são contraditórias.

E, ainda segundo o Acórdão, a Observadora Ele1- 
toral declarara "não recordar a possível tentativa do 
Sr. Benedito de Morais de entregar um documento a° 
Presidente da Convenção” .

Não estando em causa o descumprimento da lei. w>s 
discussão sobre provas, incabível se mostra o r e c u r s o  

especial.

Dele não conheço.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. nf 5.528 -  Classe 4: -  RN — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Recorrente: Benedito José de Morais (Adv.: Dr- 
João Cam ilo da S ilva  Filho).

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

Presidência do Ministro M oreira A lves. P resen te5 
os Ministros Soares Muüoz, Decio Miranda, Carl°s, 
Madeira. Torreão Braz. J. M . de Souza Andrade. J °se 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires C o e lh 0• 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 8-11-82).
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PA R E C E R  A  QUE SE REFERE O ACO RD ÃO  
N? 7.153

1. Trata-se de recurso manifestado por Benedito 
José de Morais, eleitor filiado ao Partido Democrático 
Social no município de Pedra Grande e convencional, 
contra decisão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral 
9ue, mantendo sentença de primeira instância, deferiu 
0 registro dos candidatos das sublegendas 1, 2 e 3 do 
uiesmo Partido, por entender válida a convenção reali- 
2ada em 1-8-82.

2. Do voto do Juiz Relator, que fundamenta a de
cisão, destacam-se os seguintes pontos: a convenção 
Partidária só poderia ser anulada em face da inobser
vância de formalidades indispensáveis à sua validade; 
9ue não ficou provado, de modo irrefutável, que o im- 
Pugnante tivesse sido impedido de apresentar uma lista 
com nomes de convencionais com o ob jetivo de instituir 
sublegen(j a em virtude da contradição das provas co
midas nos autos.

3. Parece-nos, data venia. que não merece ser co- 
Phecido o presente recurso especial. A  decisão atacada 
*°i tomada com base nas provas existentes nos autos, 
9ue não merecem ser reapreciadas no âmbito estrito do 
recurso especial, segundo tranqüila jurisprudência. De 
outro lado, não conseguiu o recorrente demonstrar vio- 
aCâo a texto expresso de lei. não indicando, também, 
mssenso jurisprudencial. Ademais, como foram insti-
Uldas 3 sublegendas. não haveria como sobrar votos 

Para a sublegenda que o recorrente pretendia instituir.

4. Diante do exposto, somos pelo não conhecimen- 
0 do presente apelo especial.

' Brasília. 6 de novembro de 1982 — A. G. Valim  
e‘xeira. Procurador-Geral Eleitoral, substituto.

A C Ó R D Ã O  N? 7.156 
(de 9 de novembro de 19821

Recurso nf 5.526 — Classe 4;
R io de Janeiro

A  condenação, po r crim e contra o patrim ô
nio, configura a inelegibilidade prevista no art. 
1", item I, alínea n. da L e i Com plem entar n f 5, 
de 1970, com a redação da L e i Com plem entar n f 
42, de 1982, independentemente do trânsito em 
julgado da sentença condenatória. de conform ida
de com a jurisprudência reiterada do Tribunal 
Superior E le itora l (art. 263 do C E ). Recurso espe
cial de que se não conhece.

Cistos. etc.

tal '^cor^am os Ministros do Tribunal Superior Eleito- 
• Por unanimidade de votos, não conhecer do recur- 

te \ nos termos do voto do relator, que fica fazendo par- 
•utegrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

f>r . rasilia. 9 de novembro de 1982 — .Moreira Alves. 
( i/ S'dente — Soares Munoz. Relator — Inocêncio Már- 

8s Coe/ho. Procurador-Geral Eleitoral.

• Publicado em Sessão de 9-11-82).

RKLATORIO
8io t  ? en^o r M in is tro  Soares Munoz  (Relator): O egré- 
Ja .tibunal Regional E leitoral do Estado do Rio de 

L  E|e-81r° ' mantendo decisão do Dr. Juiz da 84. Zona 
< l  r a l  *nde fer ‘u °  registro da candidatura de Ma- 
!ç0 Góes Teles ao cargo de Vereador no Município de

a Iguaçu, pelo Partido Trabalhista Brasileiro.

arç ^yndamentou-se o julgado na alínea n do item I do 
a^' • da Lei Complementar n? 5/70. com a redação do 
eja , da Lei Complementar nV -12/82. e na circunstân- 

e o candidato achar-se condenado pela 27; Vara

Criminal do Rio de Janeiro à pena de 6 (seis) anos de 
reclusão, além de multa e de medida de segurança co
mo incurso no art. 155, § 4V, item IV. do Código Penal, 
em sentença pendente de apelação da defesa, circuns
tância que não afasta a inelegibilidade. uma vez que a 
Lei Complementar n‘.’ 42 não exige o trânsito em ju lga
do da decisão condenatória.

Opostos pelo candidato embargos declaratórios e. 
rejeitados eles, manifestou recurso especial para o T r i
bunal Superior Eleitoral, alegando, em resumo, que a 
sentença condenatória não transitou em julgado e que a 
pena nela imposta se acha prescrita, sendo de notar, 
ademais, que. em tempo algum, o recorrente teve os 
seus direitos políticos suspensos.

O ilustre Dr. A . G. Valim  Teixeira. Procurador- 
Geral Eleitoral Substituto, emitiu parecer opinando pe
lo náo conhecimento do recurso, visto que o acórdão re
corrido se afina com a pacífica jurisprudência do Co
lendo Tribunal Superior Eleitoral.

É o relatório.

VOTO
A  alegação referente à prescrição não pode ser co

nhecida, porque não se acha questionada no Acórdão 
recorrido (Súmulas n'.‘s 282 e 356). A  aplicação da inele
gibilidade aos condenados por sentença criminal não 
transitada em julgado, por crime contra o patrimônio, 
constitui jurisprudência reiterada e tranqüila desta 
Corte, de sorte que, quanto a essa questão, há prejulga- 
do nos termos do art. 263 do Código Eleitoral.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. nV 5.526 — Classe 41 — RJ — Rei.: Min. Soa
res Munoz.

Recorrente: Manoel Góes Telles. candidato do PTB  
a Vereador.

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

Presidência do Ministro M oreira A lves . Presentes 
os M inistros Soares Munoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 9-1 1-82).

AC Ó R D ÃO  N? 7.1571*)
(de 9 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.299 — Classe 4; — Amazonas
Convenção partidária.
Escolha de candidatos para o preenchimento 

de vagas criadas pela Emenda Constitucional nf 
22/82. Faculdade de escolha pela convenção re
gional extraordinária do Partido, convocada por 
membros do D iretó rio  Regional, com apoio em 
norma contida no Estatuto da agremiação p a rti
dária, quando não houve in iciativa da Comissão 
Executiva, e a convenção se realizou dentro do 
prazo estabelecido pela lei eleitoral.

Recurso especial a que se nega conheci
mento.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

(•) Vide Acórdão nf 7.174, publicado neste BE, à 
página 107.
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Brasília, 9 de novembro de 1982 — M oreira Alves, 
Presidente — J. M . de Souza Andrade, Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 9-11-82).

RELATORIO
O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, a título de relatório, passo a 
ler o pronunciamento da douta Procuradoria-Geral 
Eleitoral, da lavra do ilustre Dr. A . G. Valim  Teixeira, 
aprovado pelo eminente Prof. Dr. Inocêncio Mártires 
Coelho (fls. 200/203):

"1. No território Federal de Roraima, o 
Partido Democrático Social, em 6-6-82, realizou 
convenção ordinária para escolha de candidatos à 
Câmara Federal, convocada pela Comissão Exe
cutiva Regional nos termos do artigo 60, da Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos indicando, para 
o preenchimento das três vagas então existentes, 
os 2 candidatos natos e mais um nome, devida
mente escolhido pelos convencionais.

Posteriormente, tendo a Emenda Constitu
cional n7 22, de 29-6-82, criado mais uma vaga. e 
não tendo a Comissão Executiva Regional convo
cado convenção para a indicação dos candidatos, 
os Presidentes dos Diretórios Municipais de Boa 
Vista e Caracaraí, em 7-8-82, nos termos do arti
go 39, do Estatuto do Partido, deliberaram con
vocar "convenção extraordinária", que contou 
com a participação de delegados dos 6 outros mu
nicípios do Território, procedendo a escolha de 2 
nomes, deliberando ainda submetê-los à Com is
são Executiva Regional que, por sua vez, de 
acordo com o artigo 27, da Resolução n7 11.355/82 
que mandou, para o preenchimento das vagas 
surgidas com a Emenda Constitucional n7 22/82 
fosse aplicado o disposto no § 57 do artigo 101, 
do Código Eleitoral, deveria requerer o registro 
desses 2 nomes, cabendo-lhe ainda indicar o ter
ceiro nome.

3. Em reunião de 13-8-82, a Comissão Exe
cutiva Regional, valendo-se da prerrogativa fixa 
da tanto pela Resolução n7 11.355/82, como no § 
5'.’ do artigo 101, do Código Eleitoral, colocou em 
votação 6 nomes, para a escolha de 3 — os 2 es
colhidos pela convenção extraordinária e mais 4. 
sendo que os nove membros da Comissão Execu
tiva Regional poderiam votar em 3 nomes distin
tos. Dai, resultou o seguinte: Francisco das Cha
gas Duarte, com 6 votos; Diomedes Oliveira, 6 
votos, José Liberato da Silva, 6 votos; Alcides 
da Conceição Lima Filho e João Batista Fagun
des, nomes escolhidos pela convenção extraordi
nária. 3 e zero votos, respectivamente, e por últi
mo. Zamor de Alm eida Magalhães, também zero 
voto. Pelo critério de votação posto em prática, 
poderiam ter sido apurados 27 votos, quando o 
foram somente 21, evidenciando que os membros 
da corrente minoritária votaram apenas uma vez 
e somente em um nome dos 3 indicados.

4. Solicitado o registro dos candidatos, pelo 
D iretório Regional do Partido, apresentaram im
pugnação A lcides da Conceição Lima Filho e 
João Batista Fagundes, acolhida pelo Egrégio 
Tribunal Regional do Amazonas, que decidiu in
deferir o registro dos 3 candidatos indicados pela 
Comissão Executiva, determinando fosse proces
sado o registro dos 2 nomes escolhidos na con
venção extraordinária, ao fundamento de que:

'1. A  Resolução n? 11.355/82 do T r i
bunal Superior E leitoral não conferiu com
petência exclusiva às Comissões Executi
vas para a escolha de candidatos. Esta po
derá ser feita também pelas convenções, 
cabendo às Comissões Executivas proceder

à indicação, obedecendo a escolha delibera- , 
da pela Convenção. Validade da escolha de 
candidatos feita em convenção extraordi- j  

nária de partido político, como deliberação 
a ser cumprida pela Comissão Executiva.

2. No processo da escolha de nomes 
para a indicação de candidatos, cada mem
bro da comissão executiva deverá votar so
mente em um dos nomes inscritos para a 
disputa das vagas, pois há de ser garanti
do o direito das minorias.

3. Impugnação que se acolhe, para ; 
negar o registro dos candidatos indicados 
pela comissão executiva, e determinar o 
processamento do registro dos candidatos 
escolhidos na convenção, facultado à co
missão executiva preencher, com indicação 
sua. a vaga restante.'

Do voto do Juiz Relator, que integra a deci- í 
são, destacam-se os seguintes pontos: que as in
dicações para preenchimento das vagas existen
tes são da competência das Comissões Executi
vas, desde que a Convenção não as tenha queri
do preencher, o que não ocorreu no caso su b  
judice; que a convenção extraordinária seria váli
da, levando-se em conta que as vagas surgiram 
em 29 de junho de 1982, e que a Comissão Execu
tiva Regional não quis convocar convenção para 
a escolha dos candidatos; que a convenção regio
nal é órgão hierarquicamente superior à Comis
são Executiva e. tendo esta deliberado, dentro do 
prazo legal, indicar 2 nomes, cabia à Comissão 
Executiva Regional respeitar tal indicação. *  
restando-lhe a terceira indicação que a Resolução 
n7 11.355/82 não conferiu competência exclusiva 
à Comissão Executiva Regional, mas tão- 
somente supletiva, devendo esta acatar a decisão 
do órgão superior; que o critério de votação p °s‘ 
to em prática é ilegal porque, estando os mem
bros da Comissão Executiva Regional d iv id id*8 
em duas correntes, uma com seis integrantes e j 
outra com três, importou em ofensa ao direito ; 
das minorias, que ficaram sem a possibilidade d® 
indicar pelo menos um dos candidatos.

5. Inconformada, manifesta recurso especiãl ( 
a Comissão Executiva Regional, com fundamento 
no perm issivo das letras a e b. item I, do Códté0 
Eleitoral, sustentando que o preenchimento d®s 
vagas surgidas após a realização da convenC^0 
ordinária é de sua competência exclusiva. n°* 
termos fixados pelo artigo 27. da Resolução n
11.355/82, combinado com o disposto no artl®.
101, § 57. do Código Eleitoral sendo que. para 
preenchimento da vaga, não era necessário 
ocorrência de qualquer das condições concebi*18 
pelo acórdão recorrido, mas apenas a sup®rveg 
niéncia de lei que a tenha criado, tal como feZ 
Emenda Constitucional n7 22/82: que a “ conven 
çáo extraord inária" que deliberou indicar os do> 
nomes seria nula. pois a faculdade de convoc 
convenção para a escolha de candidatos a carfíl. 
eletivos é exclusiva da Comissão Executiva *» t 
gional. nos termos do artigo 60, da Lei 
5.682/71. sendo certo ainda que não houve a P 
blicação do edital de convocação com a antec 
dência mínima de 8 (oito) dias. consoante det 
mina o artigo 27. inciso I. da Resolução '
11.270/82; que a ata dessa convenção extraot 
nária teve o seu arquivamento indeferido P® 
Tribunal Regional, exatamente por não ter c° 
petència para a escolha de candidatos, nessa ® . , 
cunstância: que não houve qualquer recurso o 
sa decisão, operando-se a coisa julgada, a i**1"  g 
dir o seu reexame; que o critério adotado P fr e 
votação não deveria ter sido reexaminado. j a  ̂
não houve recurso para o órgão partidário s . « 
rior. segundo faculta o artigo 71. § 27. da L*| 
5.682/71. ocorrendo preclusão administrai*



junho de 1983 B O LETIM  E L E IT O R A L  N f 383 97

que ainda que assim não fosse, não se apontou 
qualquer d ispositivo de lei que tivesse sido con
trariado, nem mesmo a ocorrência de prejuízo: 
que um dos impugnantes, João Batista da Silva 
Fagundes não possui domicílio eleitoral no Ter
ritório, segundo consta dos autos, razão que im
pede a sua candidatura; que a substituição afinal 
mandada processar pelo Egrégio Tribunal a quo 
— impugnantes pelos impugnados — seria inviá
vel, não só porque estar-se-ia a admitir espécie 
de reconvenção não prevista nas normas eleito
rais pertinentes, como desrespeitado foi o prazo 
de 60 (sessenta) dias anteriores ao pleito, fixado 
pelo artigo 19, da Lei Complementar nf 5/70. O 
recorrente traz ainda à colação o acórdão proferi
do no Recurso em Mandado de Segurança nf 387, 
BE nf 237/567, que no seu entender configura di
vergência específica com o julgado impugnado".

È o relatório, Sr. Presidente.

VOTO
O Senhor M in is tro  J. Aí. de Souza Andrade  (Rela- 

~ rl: Senhor Presidente. o Parecer da douta
Procuradoria-Geral Eleitoral adota a seguinte conclu
são a respeito do recurso sub jud ice  (fls. 203/205):

"6. Parece-nos. data venia. que não merece 
ser conhecido o presente apelo especial, devendo 
o exame da questão debatida, a nosso ver, cingir- 
se a três pontos essenciais: validade da conven
ção extraordinária que escolheu os dois nomes 
cujos registros foram mandados processar pela 
decisão recorrida; competência para o preenchi
mento de vagas surgidas após a realização da 
convenção ordinária para a escolha de candida
tos a cargos eletivos; legalidade do critério de vo
tação adotado pela Comissão Executiva Regio
nal, onde os nove membros tiveram direito de vo 
tar em 3 nomes distintos, dos 6 apresentados.

. 7. A  Le i Orgânica dos Partidos Políticos em 
seu artigo 60, estabelece que cabe “ às comissões 
executivas dos diretórios municipais, regionais e 
nacionais convocar convenções que. com a assis
tência e na conformidade das instruções da justi
ça eleitoral, deverão escolher os candidatos a 
cargos eletivos, respectivamente, nos municípios. 
Estados e Territórios Federais...”  Todavia, no 
caso, há que se atentar para o fato de que. entre 
29-6-82, data em que foi criada a vaga a ser 
preenchida, até o último dia fixado para a reali
zação da convenção. 7-8-82, a Comissão Executi
va Regional teve tempo suficiente para convocar 
uma segunda convenção, mesmo tendo a Resolu
ção nf 11.355/82 conferido competência para tan
to. pois seria deliberação válida do próprio Parti
do, atendendo conveniências internas onde. sem 
dúvida, seria garantido e respeitado o desejo da 
maioria. Na inércia da Comissão Executiva Re
gional. que deixou de praticar ato de sua compe
tência , garantida que estava por lim inar conce
dida no Mandado de Segurança nf 546 (Recurso 
nf 5.238), a convocação da convenção extraordi
nária. que contou com a participação de 38 con
vencionais, inclusive, delegados dos diretórios 
dos seis restantes municípios do Território, deve 
ser considerada válida para o fim proposto. A 
alegação do recorrente no sentido de que não 
houve publicação do edital de convocação com a 
antecedência mínima determinada em lei. a nosso 
ver, não foi suficientemente provada, não mere
cendo prosperar.

8. Quanto ao terceiro aspecto a ser exami
nado e que diz respeito ao critério de votação 
adotado pela Comissão Executiva Regional, te
mos que os nove membros da Comissão Executi- 
ya estavam divididos em duas correntes — uma. 
mtegrada de 6 membros, e outra de 3. podendo 
cada um dos membros votar em 3 nomes distin

tos. Os 3 candidatos da corrente majoritária obti
veram 6 votos cada um. num total de 18 votos, e 
dos 3 candidatos indicados pela corrente minori
tária, apenas um obteve 3 votos, evidenciando 
que os seus apoiadores votaram apenas uma vez. 
Ao contrário, poderiam esses candidatos ter obti
do apenas 1 voto cada um. Adotando-se o siste
ma preconizado pelo acórdão recorrido, que è a 
praxe no sistema eleitoral brasileiro, os candida
tos da corrente majoritária obteriam 2 votos cada 
um, e o único candidato votado da corrente mino
ritária poderia ter obtido até 3 votos. Assim, pelo 
critério adotado temos que, de fato, não foi ga
rantido o direito da minoria que poderia, dentre 
os seus candidatos, indicar pelo menos um, e a 
corrente majoritária 2, entre os 3 votados, me
diante sorteio.

9. Diante do exposto, entendendo não confi
gurados os pressupostos essenciais de cabimento 
do presente apelo especial, somos no sentido de 
seu não conhecimento e, se conhecido, pelo seu 
desprovimento, mantida a decisão recorrida pe
los seus próprios fundamentos".

Na verdade, o v. Acórdão regional firmou-se no fun
damento de que a Comissão Executiva Regional deixa
ra de convocar a convenção regional destinada à esco
lha de candidatos facultada pela criação de vagas de
correntes do que dispôs a Emenda Constitucional nf 
22/82 e, assim, foi válida a convocação de convenção 
extraordinária, feita pelos membros do Diretório Regio
nal, para a escolha de candidatos.

Segundo o v. acórdão regional, há que prevalecer a 
decisão da convenção regional, que é hierarquicamente 
superior à Comissão Executiva Regional do Partido.

Tendo para mim, data venia, que essa interpreta
ção é razoável, considerando-se que na convenção re
gional prevaleceu a deliberação tomada com apoio nos 
votos de uma parcela significativa de filiados, que re
presenta, democraticamente, manifestação que supera, 
em termos de representatividade no âmbito da vida 
partidária, a deliberação posterior da Comissão Execu
tiva do Partido.

Em assim sendo, entendo que a decisão recorrida 
não violou o disposto no art. 2f da Resolução nf
11.355/82, e nem o que reza o art. 101, do Código E leito
ral. em seu § 5f.

Também não considero contrariado o art 153, § 2f, 
da Constituição da República, de vez que. aceita a va li
dade da escolha feita pela convenção regional extraor
dinária, não há que se ter como desrespeitado o 
princípio da legalidade. Ademais, essa suposta v io la 
ção não foi objeto de prequestionamento no v. acórdão 
recorrido.

No que concerne ao art. 60, da Lei nf 5.682/71, não 
houve, igualmente, ofensa à literal disposição de lei. e 
neste ponto adoto as razões de decidir do v. acórdão re
gional. que se apoiou no que dispõem os artigos 38 e 44, 
do Estatuto do Partido, quanto à faculdade de ser con
vocada a convenção regional extraordinária, na forma 
em que se procedeu.

De conformidade com os fundamentos do v. acór
dão recorrido, ao decidir embargos declaratórios do ora 
recorrente, "a s  liminares cassadas pelo Tribunal Supe
rior E leitoral fundam-se em razões diferentes dos regis
tros dos embargados", não existindo, por conseguinte, 
qualquer desrespeito a coisa julgada.

O recorrente alega, ainda, que teria sido violado o 
artigo 2f, inciso II, da Resolução nf 11.270/82, porque a 
publicação de edital, na convocação da convenção re
gional extraordinária, não pode ser suprida pela inti
mação pessoal dos convencionais; mas essa matéria 
não está prequestionada na decisão recorrida, que se li
mitou a considerar válida a questionada convenção, cu
ja ata se deu como regular.
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Quanto ao art. 71, § 2'.’ , da Lei ní 5 682/71, trata ele 
de matéria estranha à debatida nos autos, sendo desca
bida. data venia. a alegação de que se teria negado v i
gência a essa norma legal.

É evidente que a deliberação da Comissão Executi
va. contrária à decisão da convenção regional extraor
dinária. causou prejuízo aos recorridos e, assim, não se 
pode ter como violado o art. 219, do Código Eleitoral.

A  questão relativa ao domicílio eleitoral do candi
dato João Batista da Silva Fagundes não foi preques- 
tionada no v. acórdão recorrido e. assim, não conside
ro como violado o art. 1?, inciso V I, letra b, da Lei 
Complementar ní 5/70. Por outro lado, a decisão recor
rida limitou-se a determinar o processamento do pedido 
de registro dos recorridos e, destarte, a matéria ficou 
para ser decidida em julgamento próprio.

Por não tratar-se de substituição de candidatos, 
considero descabida a alegação de que se teria violado 
o art. 5?, § 2?, da Lei n? 6.978/82.

Além  de não prequestionada. a matéria relativa à 
aplicação do que reza o art. 11, da Lei n'.' 6.978. combi
nado com o § 2?, inciso VI, do art. 24, da Resolução ní
11.270, não é pertinente à discussão dos autos, de vez 
que as deliberações foram tomadas tempestivamente, 
dentro do calendário eleitoral.

Finalmente, o aresto trazido à colação às fls. 
181/182 diz respeito a questão que não apresenta simili- 
tude com o que se decidiu no v. acórdão recorrido.

Com estas ponderações, acolho o Parecer da Chefia 
do M inistério Público Eleitoral, para negar conheci
mento ao recurso especial.

É como voto. Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. ní 5.299 — Classe 4; — A M  — Rei.: Min. J. 
M. de Souza Andrade.

Recorrente: Diretório Regional do PDS.

Recorridos: Alcides da Conceição Lima Filho e 
João Batista Fagundes, candidatos a Deputado Fede
ral, pelo PDS.

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

Usaram da palavra, pelo recorrente: Dr. José de 
Magalhães Barros. Pelos recorridos: Dr. Célio Silva.

Presidência do Ministro M oreira  A lves. Presentes 
os M inistros Soares Munoz, Decio Miranda. Carlos 
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 9-11-82).

A C O R D Ã O  N í 7.159 
(de 9 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.527 — Classe 4.' — Minas Gerais

Recurso especial. Falta de legitimação dos 
recorrentes. Mão conhecimento.

Mão é legitim ado a recorrer ao TS E  o Partido  
por seu D ire tó rio  M unicipal, nem o candidato a 
Prefe ito  que deixou de impugnar, oportuno tem- 
pore. o pedido de registro de seu concorrente e 
recorrido.

Recurso do qual não se conhece.

Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleito- ó  
ral. por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so. nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 9 de novembro de 1982 — M oreira Alves, j 
Presidente — Gueiros Leite. Relator — Inocêncio M ár
tires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 9-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, o Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro (PM D B), por sua Comissão Provisória, no Mu
nicípio de Bom Jesus da Penha, requereu o registro de 
seus candidatos a Prefeito. V ice-Prefeito e Vereadores -, . 
às eleições de 15 de novembro de 1982.

Houve impugnação parcial do M P de alguns no
mes. Mas o Dr. Juiz Eleitoral, considerando a existên
cia de ilegalidades e de nulidade insanáveis, indeferiu o 
registro de todos os candidatos do PM D B  naquela loca
lidade. sentença confirmada em parte pelo Tribunal Re- 
gional E leitoral (fl. 107).

O PM D B  não recorreu, mas o PDS sim. porque era 
interessado na manutenção integral da sentença do Juiz 
Eleitoral. Fê-lo através do Diretório Municipal, por seu 
Presidente, conjuntamente com o candidato a Prefeito 
Oswaldo Ribeiro, vindo os autos a este Tribunal Supe' 
rior Eleitoral (fl. 111).

Aqui a douta Procuradoria-Geral Eleitoral deu Pa‘ '  
recer pelo não conhecimento deste recurso especial, se
ja por parte de Oswaldo Ribeiro, candidato a Prefeito 
pelo PDS. seja por parte do Diretório Municipal, este 
por falta de legitimação, (fl. 124).

E o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 
Presidente, tem razão a douta Procuradoria-Geral Ele*' 
toral.

Consta dos autos, às fls. 83. que aberto o prazo de 
impugnação, somente foi manifestada pelo Ministério 
Público e assim mesmo com relação apenas aos candc 
datos a Vereador A lm iro José de Lima e Geremias B u e- 
no da Silva.

Não tendo havido impugnação, portanto, da parte 
do recorrente Osvaldo Ribeiro, no momento oportuno- 
não poderia, segundo entendimento dominante deste 
TSE. recorrer, como fez. não merecendo ser conhecid0 
o recurso também por este motivo.

Não conheço.

E como voto.

IDecisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. ní 5.527 -  Classe 4í -  MG -  Rei.: Min' 
Gueiros Leite.

Recorrentes: Diretório Municipal do PDS. por seu 
Presidente e Osvaldo Ribeiro, candidato a Prefeito Pe‘° 
mesmo partido (A d v í Dr. Cesário M aldi Neto).

Decisão: Não se conheceu do recurso. Decisão uná 
nime. <

Presidência do Ministro M oreira A lves. Presente’  I 
os Ministros Soares Mutioz. Decio Miranda. Can0’  
Madeira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. J°* 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coeln0- 
Procurador-Geral Eleitoral.

Vistos, etc. (Sessão de 9-11-82).
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A C Ô R D ÀO  N? 7.162 
(de 10 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.530 — Classe IV 
— R io de Janeiro

Registro de candidato.
Se não houve impugnação ao pedido de regis

tro. não se pode recorrer contra a decisão que o 
deferiu, por força da preclusão.

Para que se conheça de recurso interposto 
contra decisão que deferiu o registro de candida
to, é necessário que os fatos mencionados pelo 
recorrente tenham sido ventilados no acórdão re
corrido.

Recurso especial a que se nega conhecimen
to.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito- 
ral por unanimidade de votos, negar conhecimento ao 
recurso. nos termos do voto do relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 10 de novembro de 1982 — Soares Munoz, 
Residente — J. M . de Souza Andrade. Relator — 
mocêneio M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 10-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela- 
° r): Senhor Presidente, a título de relatório, passo a 

,er o parecer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, da 
avra do ilustre Dr. A . G. Valim  Teixeira e aprovado 
Pelo eminente Prof. Dr. Inocêncio Mártires Coelho, que 
assim se pronuncia sobre a questão trazida a julgamen- 
10 (fls. 59/60):

"1. O Partido Trabalhista Brasileiro reque
reu ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro o cancelamento do registro do 
candidato a Deputado Estadual Raymundo Bento 
de Aguiar, alegando que. após o pedido e o trân
sito em julgado do deferimento, tomou conheci
mento de que o referido candidato foi aposentado 
do serviço público por incapacidade mental, de 
acordo com os artigos 101. inciso I. e 102. inciso
I. alínea b. da Lei Estadual n“ 6.702/71. na reda
ção dada pela Lei n‘.' 6.859/72.

2. O Egrégio Tribunal a quo  examinando o 
pedido, resolveu indeferir porque o candidato, 
em primeiro, náo teve o seu pedido de registro 
impugnado por esse m otivo e. em segundo, mes
mo tendo sido aposentado do cargo público que 
ocupava por incapacidade mental, náo restou 
provada a sua interdição civ il, continuando em 
pleno gozo de seus direitos políticos.

3. Inconformado, recorre o Diretório Regio
nal do Partido, por seu Delegado, alegando que a 
decisão recorrida negou vigência aos artigos 101. 
inciso I. e 102. inciso I. letra b. da Lei Estadual 
nV 6.702/71, na redação da Lei n? 6.859/72 sem. 
contudo, demonstrar em que consistiria a preten
dida violação, pedindo ainda, a substituição do 
candidato por Paulo Antônio Ganimi.

4. Parece-nos. data venia. que razão não as
siste ao recorrente. O pedido de registro formula
do pelo próprio Partido ora recorrente transitou 
em julgado, sem que houvesse sido impugnado 
Pelos m otivos agora aduzidos. Por outro lado. a 
decisão a quo. ê taxativa ao afirmar que o candi
dato, embora aposentado por incapacidade men- 
tãl. náo sofreu interdição civil, permanecendo no 
gozo de seus direitos políticos. As razões do re

curso, apesar de indicar dispositivos de lei esta
dual que teriam sido contrariados, não demons
tra com exatidão em que consistiria tal v io la 
ção. Diga-se, aliás, que tais dispositivos são me
ros fundamentos do ato de aposentadoria, como 
se vê de fls. 8 e seguintes, não podendo servir de 
fundamento ao presente recurso.

Quanto ao pedido de substituição, ainda 
que cancelado o registro do candidato Raymundo 
Bento de Aguiar, temos que não poderia ser defe
rido, porque ultrapassado, de muito, o prazo pre
visto no artigo 55, da Resolução n? 11.278/82: 
"N a s  eleições proporcionais a substituição só po
derá se dar se o novo pedido, com a observância 
de todas as formalidades exigidas para o regis
tro, for apresentado até sessenta dias antes do 
pleito.”

5. Diante do exposto, não demonstrados os 
requisitos essenciais de seu cabimento, somos 
pelo não conhecimento do presente apelo espe
c ia l."

E o relatório. Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, o recurso especial veio apoia
do, apenas, na letra a do inciso I. do art. 276 do Código 
Eleitoral, ou seja, fundamenta-se, tão-somente, na ale
gação de que a decisão recorrida teria sido proferida 
contra expressa disposição de lei.

Entretanto, isso não sucedeu, porque os artigos 101 
e 102. da Lei nV 6.859. de 3-7-72, limitam-se a disciplinar 
a aposentadoria, cujas causas abrangem ocorrência de 
comprovada alienação mental que. no caso, teria inca
pacitado o recorrido para o exercício de qualquer a tiv i
dade pública.

De início, tais dispositivos legais não foram vio la 
dos pela decisão que deferiu o registro do candidato re
corrido. porque o v. acórdão não levou em consideração 
o fato da aposentadoria do mesmo candidato, por alie
nação mental, visto que não houvera impugnação con
tra o pedido de registro.

Daí surgem duas circunstâncias a impedir o conhe
cimento do recurso especial: a primeira, decorrente de 
que não houve impugnação contra o pedido de registro; 
a segunda, relativa à ausência de prequestionamento 
no acórdão que deferiu o registro.

Por outro lado. o art. 17 da Lei Complementar n? 
5/70, citado pelo recorrente com a alegação de "que é 
possível o cancelamento de registro quando ocorrerem 
determinadas situações de fato” , diz respeito às conse
qüências do trânsito em julgado de decisão que tenha 
declarado a inelegibilidade de candidato. Ora, se não 
houve qualquer decisão relativa à suposta inelegibilida
de do recorrido, não há que se examinar a aplicabilida
de de tal dispositivo legal ao presente debate.

De quanto exposto, e acolhendo as demais ponde
rações da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, nego co
nhecimento ao recurso especial.

E como voto. Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.530 — Classe 4! — RJ — Rei.: Min. J. M. 
de Souza Andrade.

Recorrente: Diretório Regional do PTB, por seu de
legado.

Recorrido: Raymundo Bento Aguiar, candidato do 
PTB. à Assembléia Legislativa.

Decisão: Não se conheceu do recurso especial. De
cisão unânime.
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Usou da palavra, pelo recorrente: Dr. Huberto 
Gaston Fuxreiter.

Presidência do M inistro Soares Munoz. Presentes 
os Ministros D ecio Miranda. Rafael Mayer. Carlos M a 
deira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 10-11-82).

A C Ô R D ÀO  N? 7.163 
(de 10 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.529 — Classe IV 
R io de Janeiro

Substituição de candidato. Eleições propor
cionais.

1. Nas eleições proporcionais, a substitu i
ção só poderá ser feita até 60 dias antes do p le ito  
(Resolução  n f 11.270/82. art. 41).

2. Em caso de falta de comprovação do 
pressuposto de elegibilidade da filiação partidá
ria. não se admite aquela substituição cabível 
quando sobrevêm reconhecimento de ine leg ib ili
dade (Le i Com plem entar n f 5/70. art. 19).

3. Recurso especial não conhecido. à 
míngua de seus pressupostos legais.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 10 de novembro de 1982 — Soares Munoz. 
Presidente — José Guilherm e Villela. Relator — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 10-11-82).

RELATORIO
O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela

tor): Sr. Presidente. O PTB/RJ. inconformado com o 
acórdão do TR E  que indeferiu "ped ido de substituição 
do candidato Jair Frederico, por já ter sido indeferida 
sua substituição em decisão anterior" (fl. 22), interpôs 
recurso especial, alegando violação do art. 101. § 5f. do 
C. Eleitoral, e do art. 19 da Lei Complementar nf 5/70 
e insistindo na pretensão de substituir aquele candida
to por Délio de Menezes Porto (fls. 2/13).

2. Pela douta Procuradoria-Geral. oficiou o Dr. 
Valim Teixeira pelo não conhecimento do recurso, adu
zindo:

"Entendemos, data venia, que não merece 
ser conhecido o presente recurso especial. Resul
ta esclarecido do exame dos autos que o Partido, 
em primeiro, requereu fosse o candidato Jair 
Frederico substituído por Homero da Cunha Ro
drigues, tendo sido esse pedido indeferido pelo 
Egrégio Tribunal a quo. Posteriormente, o Parti
do formulou novo pedido, já agora solicitando a 
substituição do candidato Jair Frederico por Dé
lio Menezes Porto, tendo sido julgado prejudica
do, em face da decisão anterior, considerando a 
matéria preclusa.

A Resolução nf 11.270. dispõe em seu artigo 
41 que: "N a s  eleições proporcionais a substitui
ção só poderá se dar se o novo pedido, com a ob
servância de todas as formalidades exigidas para 
o registro, for apresentado até sessenta dias an
tes do p le ito ". Ora no caso dos autos, o candida

to a ser substituído teve o seu registro indeferi
do. por decisão do Colendo Tribunal Superior, 
em 15-10-82 (Acórdão nf 7.103, fl. 81. do primeiro 
apenso). O prazo para substituição, portanto, es
tava de muito ultrapassado. De outro lado, o 
candidato teve o seu registro indeferido por falta 
de filiação partidária em tempo oportuno, ou se
ja. não detinha condições de elegibilidade para 
disputar o próximo pleito. Nessa hipótese, é 
pacífico o entendimento do Colendo Tribunal Su
perior no sentido de não ensejar a substituição, 
ainda que requerida em tempo oportuno, sessen
ta dias antes do p le ito " (fls. 51/52).

VOTO
O Senhor M in istro  José Guilherm e Villela  (Rela

tor): Esta Corte, através do Acórdão nf 7.103, de 15-10- 
82. de que foi relator o eminente Ministro Décio Miran
da. proveu recurso especial, a fim de indeferir pedido 
de registro, pelo PTB/RJ, do candidato Jair Frederico 
à Assembléia Legislativa, por falta de filiação partidá
ria (fl. 81 do apenso).

2. O Partido, que, na pendência do mencionado 
recurso, havia tentado a substituição daquele mesmo 
candidato por Homero da Cunha Rodrigues, pretendeu, 
num segundo momento, preencher a vaga existente na 
chapa mediante indicação de outro filiado — Délio Me
nezes Porto (fls. 15/16).

3. O acórdão recorrido negou-lhe o segundo pedi- 
do de substituição, afirmando já haver indeferido o prr 
meiro, o que tornaria preclusa a matéria (fls. 22 8 
41/42. 44/45).

4. Conquanto não se esclareça bem a razão do in- 
deferimento do primeiro pedido de substituição, o certo 
é que depois de 15-9-82 não seria mesmo admissível 
qualquer tentativa de substituir candidatos nas eleÇ 
ções proporcionais, a teor do art. 41 da Resolução n-
11.270/82. Ademais, a filiação partidária, não reconhe- 
cida ao candidato que se quer substituir, é pressuposto 
ou condição de elegibilidade, e não uma causa de inele- 
gibilidade. cujo reconhecimento poderia dar lugar 8 
pretendida substituição.

5. Só nos casos estritamente previstos no art. 101 • 
§ 5f, do Código Eleitoral, e no art. 19 da Lei Comple' 
mentar nf 5/70. o art. 40 da Resolução nf 11.270/82 tol®' 
ra a substituição. Entre eles. segundo reiterada juris- 
prudência, não se inclui a hipótese de falta de comPr0‘ 
vação documental da condição de elegibilidade, mesn>° 
se se tratar de filiação partidária (cf. Acs. nfs 7.109.
15-10-82. e 7.113. de 16-10-82, ambos do eminente Minis' 
tro Carlos Madeira: 7.114, de 16-10-82, do eminente M1’ 
nistro Soares Mufioz; 7.115, de 16-10-82, do eminente 
M inistro Gueiros Leite; 7.118, de 16-10-82, do eminent8 
Ministro Souza Andrade).

6. Em suma. acompanho o parecer da douta 
Procuradoria-Geral, por não considerar presentes ° s 
pressupostos legais deste recurso especial, de que ná° 
conheço.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. nf 5.529 — Classe 4( — RJ — Rei.: Min. J °s* 
Guilherme Villela.

Recorrente: Diretório Regional do PTB. por seU 
Delegado.

Decisão: Não se conheceu do recurso especial- 
cisão unânime.

Presidência do Ministro Soares Munoz. Present8* 
os Ministros Decio Miranda. Rafael Mayer. Carlos M .  
deira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coei 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 10-11-82).
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A C O R D ÃO  N f 7.164 
(de 10 de novembro de 1982)

Recurso n f 5.392 — Classe IV  — Bahia

Filiação Partidária. Para efeito de candidatu
ra a cargo eletivo, a filiação no prazo de seis me
ses antecedentes ao p le ito  é definida pela data do 
visto do Juiz, descontados três dias do prazo 
dentro do qual deve a ficha ser-lhe encaminhada 
pelo Partido  (art. 65. § 3f, da L e i nf 5.682. de 
21-7-71).

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do relator, que fica fazendo par
te integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 10 de novembro de 1982. — Soares Munoz, 
Presidente — D ecio  Miranda. Relator. — Inocêncio 
Mártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 10-11-82)

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Decio Miranda (Relator): A  gui
se de relatório, farei juntar, ao acórdão que resultar 
deste julgamento. cópia do parecer da douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral, a cuja leitura procedo. 
Oeste momento. (Lê — fls. 227/8 — Anexo).

É o relatório.

verifica-se que as filiações partidárias dos candidatos 
foram deferidas em 14-5-82, tendo sido encaminhadas à 
Justiça Eleitoral somente em 15-7-82, autenticadas pelo 
Juiz em 7-8-82, que as considerou válidas somente a 
partir dessa data. A  jurisprudência do Colendo Tribu
nal Superior sobre o tema é no sentido de, excedido o 
prazo de três dias dentro dos quais deve o partido en
caminhar as fichas à Justiça Eleitoral, para os fins pre
vistos no artigo 66, da Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos, a data a ser levada em consideração é de três 
dias imediatamente anteriores à da entrega. No caso, 
não se discute se os candidatos estão ou não filiados ao 
Partido Democrático Social. Essa questão já foi dirim i
da em processo à parte, onde esta Procuradoria-Geral 
opinou pela validade das filiações, mas com efeito so
mente a partir de 12-7-82. Nesse caso, embora regular
mente filiados ao Partido, essas filiações, para efeito 
de candidatura a cargos eletivos ao próximo pleito de 
15 de novembro não podem ser consideradas, porque 
excedido, e muito, o prazo de 6 meses previsto na Lei 
nf 5.782/72. Correta, assim, em nosso entender, a deci
são a quo, que apenas decidiu no sentido de que as f i
liações não se consumaram em prazo útil para as candi
daturas a vereador nas eleições de 15 de novembro de 
1982.

4. Diante do exposto, somos pelo não conhecimen
to do presente recurso especial.

Brasília-DF, 9 de novembro de 1982. — A. G. Va
lim  Teixeira, Subprocurador-Geral da República. — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral E leito
ral.

A C Ô R D ÀO  N? 7.165
(de 10 de novembro de 1982)

O Senhor M in is tro  Decio Miranda (Relator): O pa
recer bem espelha a jurisprudência desta Casa. forma
is  já em pleitos anteriores. Não conheço do recurso.

E o meu voto.

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. nf 5.392 — Cls. 41. — B A  — Rei.: Min. Decio 
Miranda.

Recorrentes: Antônio Inacio de Lima e outros, can
didatos a vereador pelo PDS.

Decisão: Não se conheceu do recurso especial. De- 
cisâo unânime.

Presidência do Ministro Soares Muúoz. Presentes 
o* Ministros Decio Miranda. Rafael Mayer. Carlos M a- 
deira, Gueiros Leite, J .M . de Souza Andrade. José 
Guilherme V illela  e o Dr. Inocêncio  Mártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

Recurso nf 5.532 — Classe 4í — Santa Catarina

Pedido de registro fe ito  p o r  Delegado Espe
cial, nomeado pela Comissão Executiva  Regio
nal, ante a omissão do D ire tório  M unicipal. Re
gularidade do procedimento. Tem pestividade do 
pedido.

Recurso não conhecido.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso 
especial, nos termos do voto do relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 10 de novembro de 1982 — Soares Munoz, 
Presidente — Rafael Mayer, Relator — Inocêncio M á r
tires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

In,

(Sessão de 10-11-82.)

(A N E X O  AO  A C O R D Ã O  N f 7.164)

•. Cuida-se de recurso manifestado por Antônio 
ácio de Lima e outros, candidatos a vereador pelo 

artido Democrático Social no município de Barreiras. 
c°ntra decisão do Egrégio Tribunal Regional da Bahia
*jOe lhes indeferiu o registro por falta de filiação parti- 

aria em tempo oportuno, por entender que a filiação 
Partidária é ato complexo, só se consumando com a en- 

e8a na Justiça Eleitoral para os fins previstos no ar- 
'8o 66, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

2- Sustentam os recorrentes que. ao contrário do 
3^® decidiu o Egrégio Tribunal a quo. a filiação parti- 
aria se processa no âmbito partidário, devendo ser 
°nsiderada válida a partir de seu deferimento, não im- 

jP^ando a data em que foram encaminhadas à Justiça 
'e>toral.

2- Parece-nos. data venia. que náo merece ser co
l i d o  o presente recurso especial. Dos autos.

(Publicado em sessão de 10-11-82).

RELATORIO
O Senhor M in istro  Rafael M ayer (Relator): Adoto, 

como relatório, o parecer da douta Procuradoria-Geral 
Eleitoral: (lê).

E o relatório.

VOTO
Diz o venerável acórdão recorrido que:

“ Nem se alegue, como o fez a recorrida, em 
suas contra-razões de recurso, a intempestivida- 
de do requerimento formulado pelo Delegado Es
pecial.

É preciso salientar que o requerimento orig i
nário fo i formulado a 26 de agosto de 1982, por
tanto rigorosamente dentro do prazo legal, oU se
ja. com antecedência de mais de 60 dias antes da 
data das eleições. Como o juiz a quo  não o admi
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t i s s e ,  h o u v e  r e c u r s o  c o n t r a  a  s e n te n ç a  o q u a l  
v e m  a  s e r  p r o v id o  c o m  a  f in a l id a d e  d e  q u e  fo s s e  
c u m p r id o ,  in te g r a lm e n te ,  o p r o c e d im e n to  e s t a b e 
le c id o  n a  le i .

A  ratificação do requerimento anterior é que 
é de 6 de outubro.

Mas, é evidente que a data do requerimento 
que há de ser considerada é a de 26 de agosto de 
1982. O Acórdão n? 7.424 anulou a sentença e 
atos subseqüentes, tão-somente. Os atos anterio
res a ela continuaram válidos, portanto. Demais 
disso, a não se considerar a data do recurso ori
ginário, de nada valeria o recurso tempestiva
mente interposto e provido. É fora de qualquer 
dúvida que o Partido requerente não pode ser 
prejudicado por uma sentença que veio a ser anu
lada.”

Como se vê, a fundamentação do recurso aborda, 
pelos dispositivos legais invocados, exclusivamente, 
esse tema. Todavia, sem razão, como bem demonstrado 
no douto parecer, cuja fundamentação adoto para não 
conhecer do recurso especial.

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n'.’ 5.532 — Classe 4.' — SC — Rei.: Min. Ra
fael Mayer.

Recorrente: D iretório Regional do PM D B, por seu 
Delegado.

Recorrido: Comissão Executiva Regional do PD T, 
por seu Presidente.

Decisão: Não se conheceu do recurso especial. De
cisão unânime.

Presidência do Ministro Soares Munoz. Presentes 
os M inistros D ecio Miranda. Rafael Mayer. Carlos M a 
deira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 10-11-82)

A C Ó R D ÃO  N7 7.166 
(de 10 de novembro de 1982)

Recurso n7 5.404 — Classe IV  —
São Paulo

Convenção partidária. Nulidade. afirmada 
por outro  Partido, mas inexistente.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso 
especial, nos termos do voto do relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 10 de novembro de 1982 — Soares Munoz. 
Presidente — Decio Miranda. Relator — Inocêncio  
M ártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 10-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in is tro  Decio Miranda (Relator): A  gui
sa de relatório, farei juntar, ao acórdão que resultar 
deste julgamento, cópia do parecer da douta 
Procuradoria-Geral Eleitoral, a cuja leitura procedo 
neste momento. (Lê  fls. 210/212 — Anexo).

E o  r e la tó r io .
VOTO

O Senhor M in is tro  Decio Miranda (Relator): Bem 
demonstram a decisão impugnada e o parecer da douta

Procuradoria-Geral Eleitoral, que a chamada Conven
ção de 6 de agosto nada alterou quanto à escolha dos 
candidatos, tendo servido, apenas, para acerto e reafir
mação do que antes se consumara, uma espécie — mal 
comparando — de embargos de declaração à reunião 
precedente.

Acolhendo os fundamentos do douto parecer, não 
conheço çlo recurso especial.

È o meu voto.

E X TR A TO  DA A T A

Rec. n7 5.404 — Classe 47 — SP  — Rei.: Min. Decio 
Miranda.

Recorrentes: Diretório Regional e Municipal do 
PTB. por seus Presidentes.

Recorrido: Diretório Municipal do PM DB. por seu 
Presidente.

Usaram da palavra, pelo recorrente: Dr. Huberto 
Gaston Fuxreiter. — pelo recorrido: Dr. Sigmaringa 
Seixas.

Decisão: Não se conheceu do recurso especial. De
cisão unânime.

Presidência do Ministro Soares Muhoz. Presentes 
os Ministros Decio Miranda. Rafael Mayer. Carlos M a
deira. Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 10-11-82).

(A N E X O  AO  AC O R D ÃO  N7 7.166)

1. Contra a decisão do Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo que. confirmando sentença de 
primeira instância, deferiu o pedido de registro dos 
candidatos das sublegendas 1, 2 e 3 do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro no município de Barue- 
ri. manifestou recurso o D iretório Regional do Partido 
Trabalhista Brasileiro, por entender que a decisão im
pugnada negou vigência ao disposto no § 5? do artigo 
27. da Resolução n7 11.278/82. uma vez que o Partido 
realizou duas convenções: uma em 25-7-82, encerrando- 
se em 27-7-82. e outra, em 6-8-82. onde ficou definida a 
proporcionalidade dos candidatos à Câmara Municipal 
para cada uma das sublegendas instituídas. A lega ain
da o recorrente que. nessa segunda convenção, foram 
admitidos novos candidatos e excluídos outros, deixan
do claro que não se tratou de mera ratificação, tendo 
sido relegado o nome da Sra. E liete Soares, excluída 
que foi na segunda Convenção.

2. A  decisão impugnada tem os seguintes funda
mentos:

"Para  que se fixem os pontos jurídicos a se
rem examinados, reportamo-nos às atas das con
venções (fl. 26 e 30 do 37 apenso).

Em 25 de julho reuniram-se os convencionai5 
e instituíram as 3 (três) sublegendas para o plel" 
to, indicando de forma regular os candidatos a 
Prefeito e V ice-Prefeito. ficando suspensos °s 
trabalhos e marcado o seu reinicio para o dia 
(fl. 27 do 37 apenso). quando foram escolhidos o5 
candidatos a vereadores, distribuídos pelas 
(três) sublegendas.

Tendo havido dúvidas quanto à distribuiçá0 
dos lugares de vereadores pelas sublegendas. n° 
que tange à proporcionalidade legal, foi convoca 
da nova convenção em que se fez nova d is tr ib u i 
ção de acordo com a proporcionalidade, sem 
qualquer impugnação ou divergência (fl. 30 do  3- 
apenso).

Os candidatos foram proclamados em con ti 
nuação da 17 convenção, em 27 de julho, e nov* 
mente proclamados na convenção de 6 de agost°-
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Entendo que a proporcionalidade entre as 
candidaturas das várias sublegendas é matéria 
"interna corporis" do partido e só elas, as suble
gendas eventualmente prejudicadas, poderiam re
clamar. Estranhos ao âmbito partidário não fica
riam prejudicados.

O que se nota é que os convencionais que ti
veram seus candidatos proclamados a 27 de ju
lho, preocupados com a distribuição ali feita — 
não interessa se por divergência interna ou por 
preocupação quanto ao lado legal do problema — 
resolveram reunir-se novamente para reestudar 
aquela distribuição e o fizeram na convenção do 
dia 6 de agosto, sem qualquer nova votação de 
candidatos, novamente os proclamando.

A lista foi apenas adequada à proporcionali
dade, atendendo-se também aos candidatos na
tos, que haviam sido olvidados. Não se procedeu 
a qualquer nova escolha.

Esta falha não pode v ir  em detrimento do 
Partido — os candidatos já tinha sido proclama
dos a 27 de julho, em suspensão normal da con
venção de 25 de julho, e a repetição da proclama
ção foi inócua. A  finalidade da convenção de 6 de 
agosto fora unicamente para. sem tocar nas pro
clamações. distribuí-los de acordo com a votação 
colhida pelas 3 (três) sublegendas.

Assim, não houve infringência do art. 27, § 
5'.’ da Resolução n? 11.278. pois a convenção de 
25 de julho poderia se estender até 27 de julho, 
data da escolha e proclamação dos candidatos do 
Partido às eleições municipais.

O que houve na convenção de 6 de agosto foi 
mero acerto da proporcionalidade, sem qualquer 
modificação na escolha dos candidatos, sem con
seqüência sua nova proclamação, aliás im
possível. pois não houve nova votação. A  lei não 
prevê tal convenção, diz o recorrente, mas tam
bém não a proibe. responde-se.

Verificado que. na escolha e proclamação dos 
candidatos, não houve infringência do art. 27, § 
5?, da Resolução n? 11.278. é de se negar provi
mento ao recurso, mantendo-se os candidatos re
gistrados. quer em 1? grau. quer nesta instância 
(Acórdão n? 84.161, desta E. Corte), do Partido 
do M ovim ento Democrático Brasileiro às eleições 
municipais em Barueri.”

3- Parece-nos. data venia. que não merece ser co- 
a6cido o presente recurso especial. Com efeito, dispõe 

? 5 5- do artigo 27, da Resolução n. 11.278. que os tra- 
.hos da convenção poderão ser suspensos pelo prazo 
®ximo de três dias. In casu. a Convenção realizada 
elo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
n‘ciou-se em 25-7-82. quando foram instituídas 3 suble- 
eõdas, encerrando-se em 27-7-82, com a escolha dos 
õdidatos à Câmara dos Vereadores, sem que fosse, 
ütudo, determinado a proporcionalidade dos candida- 

° s a vereedor para cada uma das sublegendas institui- 
 ̂ s o que afinal, serve mais para determinar o pedido 

se Sakstituiçáo de candidatos, caso ocorra essa hipóte- 
Não houve, na convenção realizada em 6-8-82. como 

(jQrma o recorrente, troca de nomes, incluindo no pedi- 
2® de registro candidatos não votados na convenção de 
l ' ‘82. Os nomes são rigorosamente os mesmos. O que 
meuv®. conforme está consignado na sentença de pri-

mstância. foi a exclusão do candidato João José 
ãá* Sant,os ^a sublegenda 3. passando a figurar apenas 
qu Sublegenda 2. e da candidata Eliete Soares de Souza. 
Co nâo *°* registrada porque não constou da segunda 
reavenÇá°. Contra esse indeferimento, aliás, não recor- 
Vj a Própria candidata interessada. Assim, tendo em 
ra a Que na segunda convenção, convocada apenas pa- 
C jSe ^eterminar a proporcionalidade dos candidatos à 
8enHBra ^os Vereadores por cada uma das três suble- 
(jat5as instituídas, não foram votados nomes de candi- 

s Que não figuraram na primeira convenção, temos

por válida a indicação dos candidatos, devendo preva
lecer a decisão impugnada pelos seus próprios funda
mentos.

4. Diante do exposto, somos pelo não conhecimen
to do presente apelo especial e, se conhecido, somos pe
lo seu desprovimento.

Brasília, 9 de novembro de 1982 — A. G. Valim  
Teixeira, Subprocurador-Geral da República — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral E leito
ral.

AC O R D ÃO  N ; 7.168
(de 11 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.533 — Classe 4f — Agravo 
Minas Gerais

Agravo de instrumento. Decisão que negou 
seguimentc a recurso especial pertinente a regis
tro de candidato.

O Tribunal Superior E le itora l tem assentado 
que não há ju izo  de admissibilidade do recurso 
especial que versa matéria pertinente a registro  
de candidato. Provim ento  do agravo de instru 
mento. para exame do recurso especial, do qual 
não se conhece.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos, dar provimento ao agra
vo de instrumento e não conhecer do recurso especial, 
nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 11 de novembro de 1982. — Soares Munoz, 
Presidente. — Gueiros Leite. Relator. — Inocêncio 
M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 11-11-82)

RELATORIO
O Senhor M in istro  Evandro Gueiros Le ite  (Rela

tor): Examinando o registro de Euro Luiz Arantes, can
didato à Assembléia Legislativa, o Tribunal Regional 
Eleitoral, de Minas Gerais, o indeferiu por falta de do
cumentação. Do mesmo passo, inadmitiu o recurso ma
nifestado dessa decisão, porque o candidato, apesar de 
alegar a juntada dos documentos faltosos juntamente 
com as razões'do recurso, não o fez.

Dessa decisão agravou-se de instrumento o PM DB, 
pelo seu Delegado junto ao Tribunal Regional Eleitoral, 
alegando haver completado a documentação requerida 
para o registro do candidato, saneando-se, desse modo, 
os motivos denegatórios. Os autos subiram e aqui no 
Tribunal a douta Procuradoria Geral E leitoral opinou 
pelo provimento do agravo para, examinando desde lo
go o recurso especial, negar-lhe provimento.

É o relatório.

VOTO
O Senhor M in is tro  Evandro Gueiros Le ite  (Rela

tor): Nestes casos, conforme vem decidindo este Co
lendo Tribunal Superior Eleitoral, não há ju ízo de ad
m issibilidade na instância a quo quanto aos recursos 
especiais. Contudo assim foi feito, ensejando a interpo
sição de agravo de instrumento.

O recurso especial não foi trancado simplesmente 
porque inadequado ao disposto no art. 276, inciso I, le
tras a/b. do Código Eleitoral, mas sim devido à defi
ciência de sua instrução, o que não estaria ao alcance 
de apreciação pelo Presidente do Tribunal a quo.

Sendo assim, dou provimento ao presente agravo 
de instrumento, para considerar-se indevida a respeitá-
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vel decisão agravada, ao mesmo tempo em que não co
nheço do recurso especial, pelo fato de que o agravante 
teve o seu registro

“ indeferido por falta de documentação (por 
duas vezes). À  fl. 11, dos autos, consta informa
ção da Secretaria do Tribunal a quo, esclarecen
do que o candidato deixava de apresentar prova 
de sua filiação partidária (artigo 24, item IV ), e 
prova de que se encontrava em gozo de seus di
reitos políticos. Junto com a petição de agravo, 
apenas apresentou certidão de quitação eleitoral 
e certidão negativa de execução criminal, nâo 
constando prova de sua filiação ao Partido, con
forme exigido. Ressalte-se, de outro lado, que o 
candidato teve o seu registro indeferido, na pri
meira oportunidade, também por falta de docu
mentação. Formulado pedido de substituição pe
lo mesmo candidato, novamente fo i indeferido, 
pelos mesmos motivos. Nessa hipótese, além da 
falta de comprovação de filiação partidária, moti
vo mais do que suficiente para o indeferimento 
do pedido, outro óbice se apresenta para o deferi
mento, segundo entendimento firmado pelo Co
lendo Tribunal Superior, constituindo prejulgado 
para a eleição de 15 de novembro próximo, no 
sentido de não ensejar substituição o pedido de 
registro indeferido por falta de documentação, 
por não ser hipótese de inelegibilidade". (fl. 29)

É como voto.

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.533 — Classe 4; — Agravo — MG — Rei.: 
Min. Gueiros Leite.

Agravante: D iretório Regional do PM DB, por seu 
Delegado.

Decisão: Deu-se provimento ao agravo e, passando- 
se ao exame do recurso especial, dele não se conheceu.

Presidência do Ministro Soares Munoz. Presentes 
os M inistros D ecio Miranda. Rafael Mayer. Carlos M a 
deira. Gueiros Leite. J .M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e V ille la  e o Dr. Inocêncio  M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Sessão de 11-11-82).

A C O R D Ã O  N? 7.170 
(de 11 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.534 — Classe 41 
Mato Grosso do Sul

Inelegibilidade. Não se caracteriza a do can
didato contra quem não pesa condenação penal, 
mas apenas procedim ento jud icia l de execução de 
D ívida A tiva , apurada pelo Tribunal de Contas, 
dívida essa garantida pelo oferecim ento de bens 
à penhora, para efeito de defesa. Inexistente d i
vergência de julgados sobre o tema.

Vistos, etc.

Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito
ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso 
especial, nos termos do voto do Relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 11 de novembro de 1982 — Soares Munoz. 
Presidente — D ecio  Miranda. Relator — Inocêncio 
M ártires Coelho. Procurador-Geral Eleitoral.

RELATORIO
O Senhor M in is tro  D ecio  Miranda (Relator): Se

nhor Presidente, adoto como relatório o parecer da dou
ta Procuradoria-Geral da República, que farei juntar 
por cópia, na íntegra, ao acórdão que resultar do pre
sente julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Senhor M in istro  Decio Miranda (Relator): Se
nhor Presidente, como bem demonstra o parecer, não 
está demonstrada a divergência de julgados.

Se fosse possível examinar o mérito, a reclamada 
inelegibilidade não se caracterizaria, se o candidato 
não está condenado, nem sequer acionado no Juízo C ri
minal, pesando contra ele, apenas, execução por d ív i
da. apurada pelo Tribunal de Contas da União, execu
ção de que se defende pelos meios regulares.

Não conheço do recurso.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.534 — Classe 4; — MS — Rei.: Min. De
cio Miranda.

Recorrente: Renato Ferraz, candidato a Vereador 
pelo PDS.

Recorrido: E faldo da Silva, candidato a Vereador 
pelo PDS.

Decisão: Não se conheceu do recurso especial.
Presidência do M inistro Soares Munoz. Presentes 

os Ministros Decio Miranda. Rafael Mayer. Carlos Ma
deira. Gueiros Leite. J. M . de Souza Andrade. Jose 
Guilherm e Villela  e o Dr. Inocêncio M ártires Coelho. 
Procurador-Geral Eleitoral.

(Publicado em sessão de 11-11-82).

(Sessão de 11-11-82).

PA R E C E R  A  QUE SE R E FE R E  O AC O RD ÃO  
N? 7.170

1. Ao examinar impugnação contra o registro de 
Eraldo da Silva, formulado pelo candidato Renato Fer
raz. decidiu o Juiz Eleitoral da 22; Zona. município de 
Jardim. Estado do Mato Grosso do Sul de rejeitá-la- 
pelos fundamentos da sentença de fls. 21/22. determi
nando, ainda, fossem extraídas cópias da impugnação e 
tudo o mais constante dos autos, a fim de serem reme
tidas ao M inistério Público, para fins de oferecimento 
de denúncia contra o impugnante. na forma do artif?0 
22. da Lei Complementar n? 5/70, por entender eviden
ciado espírito de emulação no oferecimento da impuH' 
nação.

2. Interposto recurso dessa decisão, o Egrég10 
Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mandan
do excluir da sentença a parte em que considerou ca
racterizado o espírito de emulação e que recomendou * 
denunciaçáo do impugnante pela Promotoria. por ense 
jar pré-julgamento, propondo somente a remessa de Pe 
ças do Processo ao M inistério Público para os devido* 
fins.

3. Inconformado, recorre o impugnante alegando 
divergência jurisprudencial consubstanciada no A f ° r_ 
dão n? 5.720. BE 295/125, de vez que o Egrégio Trib^ 
nal deixou de examinar e decidir sobre a o c o rrê n c ia  0 
nâo de sua responsabilidade criminal e. quanto à W*1 
pugnaçáo em si. apenas pedindo que seja julgada Pr° 
cedente.

4. Parece-nos, data venia. que razão não ass‘sí !  
ao recorrente. A  decisão trazida à colação não se PreS
a confronto, porque se trata de recurso contra c o n d e n  
çâo. onde deixou o Egrégio Tribunal de apreciar aob 
a responsabilidade criminal objeto do recurso, contr
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riando o disposto no artigo 22, da Lei Complementar n? 
5/70. No caso dos autos, o Egrégio Tribunal a quo ape
nas decidiu pela remessa dos autos ao M inistério Pú
blico a quem cabe examinar e decidir ou náo pela denún
cia, na forma preconizada nos artigos 355 e seguintes, 
do Código Eleitoral. Quanto aos fatos alegados na im
pugnação, temos por correto o entendimento do Juiz 
Eleitoral que considerou elegível o candidato porque 
nâo encontra condenado, nem mesmo processado, pe
sando contra ele apenas uma execução movida pela Fa
zenda Pública, com bens penhorados o suficiente para 
cobrir o juízo, não estando caracterizada, nessa cir- 
cunstância, a inelegibilidade prevista na alínea n. inci- 
So I. artigo 1 ?, da Lei Complementar nf 5/70. funda
mento da impugnação.

5. Diante do exposto, somos pelo náo conhecimen- 
10 do presente apelo especial.

Brasília, II de novembro de 1982 — A. G. Valim  
Teixeira, Subprocurador-Geral da República. — 
Inocêncio M ártires Coelho, Procurador-Geral E leito
ral.

AC O R D Ã O  N f 7.171 
(de 13 de novembro de 19821

Recurso n? 5.535 — Classe 4í — Pará

Recurso especial. Matéria de prova.

A via do recurso especial náo é adequada pa
ra rever a prova produzida pelo impugnante com  
o ob je tivo  de contrariar a prova documental da 
e x o n e r a ç ã o  do impugnado do cargo público  que o 
incom patibilizaria  para a eleição.

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

a*> Por unanimidade de votos, náo conhecer do recur- 
nos termos do voto do relator, que fica fazendo par- 

e integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

p Brasília, 13 de novembro de 1982 — Soares Muúoz. 
residente — José Guilherm e Villela. Relator — Valim  
e'*eira, Procurador-Geral Eleitoral. Substituto.

(Publicado em sessão de 13-11-82).

RELATORIO

. O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela- 
p r): Daclarado inelegível o candidato do PD S -III à 
suK tUra Ananindeua (P A ), foi pedido o registro do 
. bstituto José Cabral Vicente, que. igualmente, foi 
.Pu gn ado pelo PM DB. ao fundamento de que seria 
9|fubém inelegível nos termos do art. l f .  inciso II. 
ta'rnea c. ç/ç o inciso IV , alínea a. da Lei Complemen
ta n" 5/70. por náo se haver desincompatibilizado da 
j0nç40 municipal de Diretor dos Serviços Urbanos, cu- 
(j.^upante teria competência para lançamento, arreca

d o  e fiscalização de tributos (fls. 15/181.

,)a. “*■ Contestando a impugnação (fls. 25/27), o candi- 
ç4 apresentou xerocópia do decreto de sua exonera
do0 cargo, que está datado de 30-12-81 e foi registra - 

no livro próprio da Prefeitura na mesma data (fl. 28 
•e n. si v.i.

pp 3- Diante da prova produzida pelas partes, foi a 
do çflo julgada improcedente e deferido o registro 
ag/J^udidato substituto, tanto pela sentença de fls.

• Quanto pelo Acórdão recorrido (fls. 118/122).

Cur Ainda inconformado, o PM D B /PA  interpôs re- 
(-oir,° .espec*al. insistindo em que houve violação da Lei 
‘Uci mentar n? 5/70 (art- 1?- ineiso n - ulinea c. c/c o 
d»to° aBnea a) porque existe prova de que o candi- 
lx P r a t ic o u  atos funcionais no período proibido (fls. 

x128).

5. Contrariado o recurso especial pelo PD S/PA 
(fls. 130/132), recebeu ele parecer desfavorável da douta 
Procuradoria-Geral, porquanto o Dr. Valim Teixeira 
entendeu que a matéria suscitada não é de direito, mas 
de fato (fls. 138/139).

VOTO

O Senhor M in is tro  José Guilherm e Villela  (Rela
tor): Nos dois graus da instância ordinária, ficou assen
tado que o candidato se afastou da função incompatibi- 
lizante desde 30-12-81 em virtude de exoneração, náo 
tendo praticado durante o período proibido qualquer 
ato funcional.

2. Pretende o recorrente que o ato de exoneração e 
seu respectivo registro no livro oficial foram antedata
dos, mas a prova oferecida não convenceu os Juizes 
que poderiam apreciá-la a fundo, isto é, o Juiz E leito
ral e o TR E .

3. Não cabendo ao TSE, ao julgar recurso espe
cial, o reexame dos fatos, não conheço do presente re
curso.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  D A A T A

Rec. n? 5.535 — Classe 4 Í-PA  — Rei.: Min. José 
Guilherme Villela.

Recorrente: Diretório Regional do PM D B, por seu 
Delegado.

Recorrido: Diretório Regional do PDS, por seu De
legado.

Decisão: Não se conheceu do recurso especial. De
cisão unânime.

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

(Sessão de 13-11-82).

A C Ô R D ÀO  N? 7.172 
(de 13 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.540 — Classe 4?
Mato Grosso do Sul

Recurso especial. Violação do art. 5f, da Le i 
Com plem entar n? 5/70. Conhecim ento e p ro v i
mento.

Não pode ser revisto  o registro de candidato 
por fato superveniente, re la tivo à sua ine leg ib ili
dade devido a condenação judicial, por crim e  
contra a pública administração (C P, art. 299). 
Conhecimento e p rovim ento do recurso, para a 
reforma da decisão recorrida, por violadora do 
art. 5f, da Le i Com plem entar n ‘.‘ 5/70, que res
guarda a inteireza do registro que não fo i im pug
nado e cuja decisão concessiva permaneceu 
irrecorrida.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos, conhecer do recurso es
pecial e lhe dar provimento, nos termos do voto do Re
lator. que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 13 de novembro de 1982 — Soares Muúoz, 
Presidente — Gueiros Leite, Relator — Valim Teixeira, 
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 13-11-82).



106 B O LETIM  E L E IT O R A L  N? 383 Junho de 1983

RELATORIO
O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 

Presidente, adoto como relatório o acórdão do Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral (Fls. 62/64 — lê — Anexo).

A  douta Procuradoria-Geral E leitoral protestou por 
parecer oral.

Nesta data o ilustre patrono do recorrente requereu 
a juntada de ofício dirigido pelo Presidente da Turma 
Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do 
Sul ao Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal de Bata- 
guassu “ comprovando a concessão, ontem, de habeas 
corpus em seu favor, decretando a extinção da punibili- 
dade em processo de seu interesse, com o que se afasta 
qualquer causa impeditiva de sua elegibilidade ao car
go de Prefeito Municipal daquele m unicípio".

No mencionado ofício está comunicada a decisão 
nos seguintes termos: "P o r  unanimidade de votos, con
trariando o parecer, denegaram a ordem quanto ao 1? 
fundamento, e, por maioria de votos, agora com o pare
cer. concederam o remédio, quanto ao 2? fundamento, 
para decretar a prescrição da pretensão executória da 
sentença, com fulcro no art. 110, § 1?, c/c o art. 109. V, 
todos do CP, vencido o Relator que o denegava igual
mente pelo 2? fundamento."

E o relatório.
(O Dr. Valim  Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral 

Substituto, proferiu parecer oral).

O Senhor M in is tro  Gueiros Leite  (Relator): Senhor 
Presidente, não considero extinta a inelegibilidade. 
com base na decisão proferida no habeas corpus n? 
627/82, pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Gros
so do Sul, porque tal decisão apenas decretou a prescri
ção da pretensão executória da sentença. Os efeitos da 
condenação, portanto, permanecem.

A  inelegibilidade do candidato, contudo, é superve
niente ao registro, que já havia transitado em julgado e 
não mais poderia ser objeto de nova decisão. Pode. e 
deve. contudo, ser alegada em recurso da diplomaçáo.

Diante do exposto, e de acordo com a jurisprudên
cia pacifica do Tribunal, e de prejulgado referente ao 
pleito de 15 de novembro de 1982 (Rec. ní 5.243/SP. 
acórdão n? 6.915, de l?-10-82), conheço do recurso e. nos 
termos do parecer oral da Procuradoria-Geral Eleitoral, 
voto no sentido de que se lhe dê provimento.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A A T A

Rec. n? 5.540 — Classe 4: — MS — Rei.: Min. 
Gueiros Leite.

Recorrente: Julio O liveira Filho, candidato a Pre
feito pela sublegenda 2 do PDS.

Decisão: Conheceu-se do recurso especial e se lhe 
deu provimento. (Falou pelo recte., o Dr. José de Ma
galhães Barroso).

Presidência do M inistro Soares M uüoz. Presentes 
os Ministros Decio Miranda, Rafael Mayer, Torreão 
Braz, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim  Teixeira. Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 13-11-82).

(A N E X O  AO A C O R D ÃO  N? 7.172)

A C O R D Ã O  N? 214

Vistos, relatados e discutidos estes autos de P ro
cesso Classe II  — n'.’ 26/82, recurso em que é recorrente 
Júlio de O liveira Filho e recorrido José Ramos da S il
va.

Acordam  os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral, 
unanimemente, acolhendo o parecer negar provimento 
ao recurso, servindo de fundamento do acórdão, as ra
zões do voto do Relator.

RELATORIO

Júlio de O liveira Filho, qualificado nos autos, in
conformado com a sentença proferida pelo Juiz de Di
reito no exercício das funções de Juiz da 6.' Zona Elei
toral. circunscriçâo deste Estado, declarando inelegível 
o ora recorrente e determinando em conseqüência, o 
cancelamento de seu registro como candidato à Prefei
tura Municipal de Bataguassu. pelo Partido Democráti
co Social — PDS, manifestou Recurso (fl. 39).

Nas suas razões (fls. 40/41), sustenta merecer refor
ma a decisão prolatada na instância singela, em sínte
se. porque:

1. O seu pedido de registro como candidato ao 
cargo de prefeito foi deferido pelo Juiz Eleitoral da 6- 
Zona. não tendo havido interposição de recurso, a sen
tença transitou em julgado no dia 4 de setembro do cor
rente ano;

2. Em 28 daquele mês, o recorrente foi condenado 
como incurso nas penas do art. 299 do Código Penal, 
decisão que ainda não transitou em julgado, já que fo* 
designada para esta data (4-11-82) a audiência- 
admonitória, firmando-se o termo inicial do prazo para 
recurso:

3. Apesar da condenação ser superveniente ao re
gistro da candidatura do recorrente, o ora recorrido, 
pleiteou a declaração de sua inelegibilidade e o conse
qüente registro de sua candidatura:

4. Assim  decidindo, esqueceu-se o magistrado de
que:

a) Segundo a legislação eleitoral, devendo as i® ' 
pugnações por inelegibilidade ser opostas contra o Pe' 
dido de registro do candidato, segue-se que devem ser 
ofertadas dentro dos prazos ali estabelecidos:

b) Assim, passando em julgado a sentença deferi" 
tória do registro, torna-se inatacável em respeito ao di
reito adquirido:

c) Sendo, ainda, uma decisão terminativa, perante 
o mesmo órgão que a prolatou somente é atacável vl8 
de embargos declaratórios:

d) Somente o trânsito em julgado da sentença con
denatória tornaria o recorrente inelegível, mas, in casU- 
sendo a sentença superveniente ao registro, poderia. 1,0 
máximo, impedir a diplomaçáo do recorrente, nunt8 
revogar-lhe o registro como candidato:

17e) O cancelamento de registro previsto no art. ■ 
da Lei Complementar nV 5 só ocorre em se tratando d 
registro deferido em primeiro grau, mas cassado eIfl 
grau de recurso:

f) De que o processo contra o recorrente corrÉn 
célere porque pessoas do partido de oposição — P M ”  
— manipulam as serventias daquela comarca.

Acostou ao apelo as fotocópias de fls. 43/47.
Respondeu o impugnante (fls. 49/52). p ed in d o  8 

confirmação do decisum  objurgado.

Neste Tribunal os autos me foram distribuídos.

Pedi a manifestação da d. Procuradoria Regi°na 
Eleitoral.

Em seu judicioso parecer de fls. 57/59. o d. P r°cU 
rador aconselha o improvimento do recurso.

E o relatório.

VOTO

E. Tribunal e Emérito Procurador,

Acolho o parecer e nego provimento ao recu rso .
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Como anotou o Procurador, o recorrente não nega a 
incidência, na espécie dos autos, da norma do art. l í .  
inciso I, alinea n, da Lei Complementar ní 5/70. com a 
redação que tem atualmente.

Discute-se apenas no recurso a existência de um di
reito adquirido decorrente do trânsito em julgado da 
sentença deferitória do pedido de registro do recorrente 
e a impossibilidade de o mesmo juiz rever aquela deci
são em razão de fato superveniente.

A  Constituição Federal, ao deferir à Lei Comple
mentar a disciplina das hipóteses de inelegibilidade e 
°s prazos para a sua cessação, determinou no seu art. 
151, que o legislador considerasse a vida pregressa do 
candidato, visando a preservação dentre outros, dos se
guintes princípios:

I — omissis

II — a probidade administrativa

I I I  — omissis

IV — a moralidade para o exercício do man
dato.

Por isso que entre os inelegíveis incluiu:

"n  — Os que tenham sido condenados por 
crime contra a segurança nacional e a ordem 
política e social, a economia popular, a fé pública 
e o patrimônio, ou pelo delito previsto no art. 22 
desta Lei Complementar, enquanto não penal
mente reabilitados".

E pois de se entender que. verificado que o candi- 
“ ®to é inelegível até o momento da eleição, será cassa
do o seu registro, se já registrado, negado o registro se ain- 
“ a não deferido ou declarado nulo o diploma, se já diplo- 
mado. (LC-05. art. 17).

Portanto, o registro do candidato como o ato de di- 
Plomaçâo operam si et in quantum. não tendo conforto 
J10 bom direito a construção do recorrente de que aque- 
e dispositivo somente se aplicaria na hipótese de se in
deferir o registro em segundo grau. Tal interpretação 
Parte de premissa falsa. Não existe registro de candida
to enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sen- 
ença que o deferiu. A  previsão portanto, é exatamente

de
do

registro deferido com sentença transitada em julga- 
como na espécie examinada.

Por estes fundamentos e pelos constantes do pare- 
Cer- que adoto, nego provimento ao recurso.

, Sala das Sessões, em Campo Grande MS.novem- 
r°  de 1982 — Des. Sergio M artins Sobrinho, Presiden- 

p  ~~ Des. Leão N eto  do Carmo. Relator — Dr. Octávio 
acheco Lomba, Procurador Regional Eleitoral.

A C O R D Ã O  N í 7.173 
(de 13 de novembro de 1982|

M andado de Segurança ní 589 — Classe 2í
D istrito Federal

Mandado de segurança vinculado ao recurso 
especial, que se conheceu e ao qual se deu p rov i
mento.

Ocorrendo a perda de objeto do writ. julga - 
se-o prejudicado.

v >stos. etc.

ral ^ cor^am os Ministros do Tribunal Superior Eleito- 
dió P° r unan>m 'dade de votos, julgar prejudicado o pe- 
pa " ° s  termos do voto do relator, que fica fazendo 

e integrante da decisão.
Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 

pr ^fasília. 13 de novembro de 1982. — Soares Munoz 
pr Sldente — G ueiros Leite, Relator — Valim Teixeira  
''~~-£i!l5dor-Geral Eleitoral. Substituto.

RELATORIO
O Senhor M in is tro  Gueiros Le ite  (Relator): Senhor 

Presidente, trata-se de Mandado de Segurança impetra
do contra decisão do E. Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso do Sul. que manteve decisão do Juiz E lei
toral que cassou o registro de Júlio O liveira Filho, can
didato a Prefeito de Bataguassu pela sublegenda 2 do 
PDS.

E o relatório.

VOTO
O Senhor M in is tro  Gueiros Leite  (Relator): Senhor 

Presidente, julgo prejudicado o writ. pela perda do seu 
objeto, devido ao julgamento anterior, nesta mesma as
sentada. do Recurso Especial ní 5.540, Classe 4:., que 
foi conhecido e provido.

E X TR A TO  DA A T A

Mand. de Seg. ní 589 — Classe 2 í. — DF — Rei.: 
Min. Gueiros Leite.

Impetrante: Julio O liveira Filho, candidato a Pre
feito pela sublegenda 2 do PDS. (A d v í Dr. José de M a
galhães Barroso e Rafael Eugênio de Azeredo Couti- 
nho).

Decisão: Julgou-se prejudicado o pedido.

Presidência do M inistro Soares Munoz. Presentes 
os Ministros Decio Miranda. Rafael Mayer, Torreão 
Braz. Gueiros Leite, J .M . de Souza Andrade, José G u i
lherme Villela  e o Dr. Valim Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral, Substituto.

(Sessão de 13-11-82.)

AC O R D ÃO  Ní7.174(»)
(de 13 de novembro de 1982)

Recurso ní 5.299 — Emb. Decl. — Classe 4í — 
Amazonas (Terr. Fed. Roraima)

Embargos declaratórios.

Ausência de omissão ou erro de fato.

— Embargos rejeitados.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos, rejeitar os embargos de
claratórios, nos termos do voto do Relator que fica fa
zendo parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 13 de novembro de 1982 — Soares Munoz, 
Presidente — J. M . de Souza Andrade. Relator — 
Valim Teixeira. Procurador-Geral Eleitoral Substituto.

• Publicado em sessão de 13-11-82.)

(Publicado em sessão de 13-11-82).

RELATORIO

O Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, o Partido Democrático Social 
— PDS, através de sua Comissão Executiva do Territó
rio de Roraima, opôs embargos de declaração ao Acór
dão ní 7.157. que se encontra às fls. 208/215. alegando 
que o Relator teria sido "induzido em erro pela afirma
ção do Tribunal Regional do Am azonas", no sentido de 
que a convenção regional fora convocada por ala mino
ritária do Partido embargante, ou seja. por membros do 
Diretório Regional, quando, na verdade, teria ela sido 
"convocada pelos Presidentes dos Diretórios Munici
pais de Boa Vista e Caracaraí, e, de maneira ilegal.”

Alega ainda, o embargante. que houve equivoco do 
Relator, ao partir do "pressuposto de que a Comissão

(*) V ide Acórdão n? 7.157, publicado neste BE à 
página 95.
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Executiva se omitiu de escolher os candidatos. Dai. a 
atuação da Convenção para suprir a Comissão pois 
"a  Comissão Executiva tinha o prazo até 17 de agosto 
para escolher e indicar os candidatos, e o fez no dia 13 
de agosto de 1982” , inexistindo, assim, justificativa pa
ra a atuação da Convenção, de vez que aquela escolha 
fora feita dentro no prazo.

Ao caracterizar as alegadas irregularidades como 
erros de fato, o embargante pede "o  desfazimento dos 
apontados erros, conhecendo e provendo o presente re
curso", sem apontar qual seria o propósito almejado 
pelo recurso.

É o relatório. Sr. Presidente.

VOTO
O Senhor M in is tro  J. M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, no v. acórdão regional, à fl. 
147, encontra-se a afirmação de que, verbis:

“ Os Membros do Diretório Regional 
insurgiram-se contra o procedimento da Comis
são Executiva, e utilizando-se do direito assegu
rado nõ artigo 39 do Estatuto do Partido, convo
caram Convenção Regional Extraordinária. 
Nela, deliberaram escolher dois nomes para as 
três vagas criadas pela Emenda Constitucional 
n? 22."

Por conseguinte, o erro não foi do Relator, que ad
mitiu como verdadeiros os fatos descritos pelo acórdão 
regional, mesmo porque, em recurso especial de caráter 
extraordinário, não é admissível ao Tribunal ad quem  o 
reexame de matéria fática; o erro foi do Partido embar
gante. que deixou de opor embargos declaratórios ao v. 
acórdão regional.

Quanto ao segundo ponto, o equívoco também é do 
Partido embargante, e náo do Relator.

Com efeito, ante a omissão da Comissão Executiva 
Regional, que "não quis convocar a Convenção Regio
nal para a escolha dos Candidatos" (acórdão regional, 
à fl. 147), foi convocada a Convenção Regional Extraor
dinária que se realizou em 7-8-82, na qual foram esco
lhidos os candidatos.

Portanto, embora anterior a 17-8-82. a deliberação 
da Comissão Executiva, em reunião de 13-8-82. foi in
tempestiva em relação à anterior decisão daquela Con
venção de 7-8-82. Justifica-se a prevalência desta últi
ma, tendo-se em conta a sua competência, em face da 
inércia da Comissão Executiva.

Diante do exposto, rejeito os embargos declarató
rios em ambos os pontos.

É como voto. Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  D A  A T A

Rec. n? 5.299 — Classe 4? — Emb. Decl.-AM  -  
Rei.: Min. J. M . de Souza Andrade.

Embargante: Diretório Regional do PDS de Rorai
ma.

Decisão: Rejeitaram-se os embargos declaratórios. 
Unânime.

Presidência do M in is tro  Soares Munoz. Presentes 
os Ministros D ecio  Miranda. Rafael Mayer. Torreão 
Braz, Gueiros Leite, J. M . de Souza Andrade. José 
Guilherm e Villela  e o Dr. Valim Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral. Substituto.

(Sessão de 13-11-82).

A C Ó R D ÃO  N? 7.175 
(de 13 de novembro de 1982)

Recurso n? 5.539 — Classe 4J. — Agravo —
Rio Grande do Sul

Agravo p rovid o porque recurso contra regis
tro de candidato, processado na forma prevista 
na Le i Com plem entar n " 5/70, independe de exa
me de admissibilidade. Recurso especial julgado 
desde logo. e não conhecido, por intempestivo.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior Eleito

ral. por unanimidade de votos, dar provimento ao agra
vo e. apreciando desde logo o recurso, negar-lhe conhe
cimento. nos termos do voto do relator, que fica fazen
do parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 13 de novembro de 1982 — Soares Munoz, 
Presidente — Rafael Mayer, Relator — Valim Teixeira, 
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 13-11-82).

RELATORIO
O  Senhor M in istro  Rafael M ayer (Relator): Paulo 

do Nascimento e S ilva teve o seu registro como candi- 
dato a vereador, pelo Partido dos Trabalhadores, no 
município de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do 
Sul. negado pelo Juiz Eleitoral, por falta de domicíb0 
eleitoral.

Interposto recurso para o Tribunal Regional Eleito
ral, foi mantido o indeferimento (fl. 14).

Transitada em julgado a decisão, o candidato en' 
viou telegrama ao Tribunal, assim redigido: "Inform a
do negativa recurso solicito remessa autos processuais 
Tribunal Superior E leitora l".

Conclusos os autos, o ilustre Presidente da Corta 
Regional proferiu despacho inadmitindo o recurso "  
"que é intempestivo, além de inepto".

Daí o agravo.

A  douta Procuradoria Geral Eleitoral protestou P°r 
parecer oral, em sessão.

É o relatório. (O Dr. Valim  Teixeira, Procurador- 
Geral Eleitoral Substituto, proferiu parecer oral).

VOTO
O Senhor M in is tro  Rafael M ayer (Relator): O re' 

curso especial foi realmente interposto fora de prazo. A 
decisão foi proferida em 16 e o telegrama que constitui
ria o recurso foi recebido em 22 (fls. 14/17). O agravo- 
por sua vez. foi interposto quase um mês depois do 1®' 
deferimento, quando o prazo também é de três dias.

Tendo em vista, contudo, as reiteradas decisões do 
TSE  no sentido de que os recursos especiais, nos caso* 
de registro de candidatos, processados na forma previs
ta na Resolução n? 11.278. não estão sujeitos a juizo de 
admissibilidade, o agravo deve ser provido, unicamente 
para que o recurso seja desde logo julgado, dele não se 
conhecendo, pelos próprios fundamentos do despac» 
que lhe havia negado seguimento, isto é, por ser intem
pestivo e juridicamente inepto.

(Decisão unânime).

E X T R A T O  DA A T A

Rec. n? 5.539 — Classe 4! — Agravo-RS —
Min. Rafael Mayer.

Agravante: Paulo do Nascimento e Silva, c a n d id *  

to a Vereador pelo PT .

Agravado: Procuradoria Regional Eleitoral.
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Decisão: Deu-se provimento ao agravo e não se co
nheceu do recurso especial. Decisão unânime.

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

Decisão: Não se conheceu do recurso especial. De
cisão unânime.

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

(Sessão de 13-11-82). (Sessão de 13-11-82).

A C Ô R D ÀO  N f 7.176 
(de 13 de novembro de 1982)

Recurso nf 5.538 — Classe 41 
Rio de Janeiro

Substitu ição de candidatos. E leições propor
cionais. Só poderá ocorrer se requerida, com a 
observância de todas as formalidades exigidas 
para o registro, até sessenta dias antes do pleito  
IResolução n f 11.270. art. 41).

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral, por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so. nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
Parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 13 de novembro de 1982 — Soares Munoz. 
Presidente — Torreão Braz, Relator — Valim Teixeira. 
Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 13-11-82).

RELATORIO
O Senhor M in istro  Torreão Braz (Relator): Trata-se 

de recurso interposto pelo Partido Trabalhista Brasilei
ro contra decisão do E. Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro, que não admitiu o registro de A ry  Fer
reira de Souza e Eurico Garcia A lves de Oliveira, como 
candidatos à Câmara dos Deputados, em substituição a 
Rogério Serra e Castro e Brigido Fernandes Tinoco.

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral protestou por 
Parecer na assentada do julgamento.

E o relatório.
*0 Dr. Valim  Teixeira. Procurador-Geral Eleitoral 

Substituto, proferiu parecer oral).

O Senhor M in istro  Torreão Braz (Relator): A  subs- 
Ltuiçâo de candidatos, nas eleições proporcionais, é re- 
jPdada pelo art. 41 da Resolução nf 11.270. que estabe
lece:

"A r t .  41. Nas eleições proporcionais a 
substituição só poderá se dar se o novo pedido, 
com a observância de todas as formalidades ex i
gidas para o registro, for apresentado até sessen
ta dias antes do p le ito ".

No caso dos autos o prazo de sessenta dias já esta- 
esgotado e. diante disso, o E. Tribunal Regional in

deferiu o pedido de substituição.

A matéria não comporta mais discussão, sendo 
Pacifica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleito- 
ral sobre o assunto, havendo vários prejulgados para o 
p|eito do corrente ano.

Não conheço do recurso.

E X T R A T O  D A A T A

T Rec. nf 5.538 — Classe 4i — RJ — Rei.: Ministro 
°rreão Braz.

c. , Recorrente: Diretório Regional do PTB. por seu 
^■egado.

AC Ô R D ÀO  N f 7.177 
(de 13 de novembro de 1982)

Recurso nf 5.537 — Classe 4Í 
- Bahia

Recurso especial.

Se o acórdão regional deu razoável in terpre
tação aos dispositivos legais aplicáveis à espécie 
(Súmula nf 400, do Eg. S TF ), não se acolhe a ale
gação de ofensa a literal disposição de lei.

Recurso a que se nega conhecim ento.

Vistos, etc.
Acordam  os Ministros do Tribunal Superior E leito

ral. por unanimidade de votos, não conhecer do recur
so, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante da decisão.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília. 13 de novembro de 1982 — Soares Muüoz, 
Presidente — J. M . de Souza Andrade, Relator — 
Valim Teixeira. Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

(Publicado em sessão de 13-11-82).

RELATORIO
O Senhor M in istro  J. M . de Souza Andrade (Rela

tor): Senhor Presidente, o recurso especial foi interpos
to contra o Acórdão de nf 751/82, do Egrégio Tribunal 
Regional da Bahia, cujo voto está redigido nestes ter
mos:

“ O Sr. Humberto Solon Sarmento Franco foi 
indicado pela Comissão Executiva do Diretório 
Regional do PDS, a requerimento do Deputado 
Federal Henrique Brito, candidato a Prefeito do 
Município de Irajuba. Requerido o registro ao 
Juiz Eleitoral da 75f Zona, o referido cidadão, 
que teve a sua candidatura impugnada, renun
ciou, antes deste Colendo Tribunal julgar o re
curso. A  Comissão Executiva Regional do referi
do partido indicou, então, a requerimento do 
mesmo deputado, a Sra. Maria Aparecida O live i
ra Franco para substituir aquele candidato re- 
nunciante. Portanto, a Comissão Executiva Re
gional foi instituidora da sublegenda 2.

Dispõe o art. 34. da Resolução nf 11.278, de 
25-5-82, do TSE, que o registro dos candidatos 
será requerido pelo presidente do Diretório Mu
nicipal ou por Delegado do Partido.

O art. 9f do Decreto-lei nf 1.541, de 14-4-77, 
por seu turno, reza o seguinte:

'O registro de candidatos das suble
gendas será requerido pelo Presidente do 
respectivo Diretório juntamente com os de
mais candidatos do Partido. Se não o fizer, 
no prazo de três dias, os institu idores das 
sublegendas poderão requerer o registro 
perante a Justiça E leitora l, que requisitará 
cópia da ata da Convenção e os documen
tos necessários para instruir o processo' . 
Grifei.
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Outrossim, é de observar-se que se o Presi
dente do Diretório Municipal omitiu, ao formular 
o pedido de registro, o nome de algum candidato, 
e, apesar de notificado pelo Juiz, não supriu a 
omissão, o próprio candidato poderá supri-la (Re
solução n'.’ 11.278/82, art. 35 e §§ 2". e 3?), E, in 
casu, a recorrida, alegando, antes de ter o pedido 
de registro impugnado, que o Presidente do Dire
tório Municipal se recusou a fazer o pedido, ela 
ratificou o requerimento formulado pela Com is
são Executiva (fl. 20, dos autos em apenso).

Entendo que o Presidente do Diretório Re
gional pode requerer ao Juiz Eleitoral o registro 
de candidato a cargo eletivo municipal, de suble
genda instituída pela Comissão Executiva Regio
nal, em substituição a candidato que renunciou.

E, na verdade, o essencial é que o partido re
queira o registro do candidato.

No caso sub studio, ainda há a alegação de 
que o Presidente do Diretório Municipal se recu
sou a formular o pedido. Alegação esta formula
da antes da impugnação.

Se o Presidente se recusou a fazer o pedido, 
evidentemente não iria ele reconhecer este fato, 
razão pela qual não dou validade ao documento 
de fl. 10.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso 
para manter a sentença recorrida.”  (fl. 42/43).

A lega o recorrente que essa decisão feriu o art. 5?. 
da Lei n? 6.978, o art. 9'.’, do Decreto-lei n? 1.541 e o art. 
34, da Resolução n.'.’ 11.278, sem trazer a cotejo qual
quer divergência jurisprudencial.

É o relatório. Sr. Presidente.

VOTO

O Senhor M in is tro  J. M. de Souza Andrade (Rela
tor): Senhor Presidente, o v. acórdão recorrido funda
mentou sua razão de decidir nos dispositivos legais que

aponta, ou sejam: art. 34, da Resolução n? 11.278/82, 
art. 9í, do Decreto-lei n? 1.541/77 e artigo 35. §§ 2? e 3V, 
da mesma Resolução n? 11.278/82.

No que concerne a essas normas legais, entendo 
que o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral lhes deu ra
zoável interpretação (Súmula de n? 400, do Pretório Ex- 
celso) e. por entender que o acórdão recorrido, cujos 
fundamentos adoto, nâo violou aqueles dispositivos le
gais. nego conhecimento ao recurso.

Quanto ao art. 5V. da Lei n? 6.978, vê-se que o V. 
Acórdão recorrido não o mencionou em seu texto, e a 
omissão deixou de ser atacada em cabíveis embargos 
de declaração.

Ocorre, assim, ausência do prequestionamento que 
possibilitaria o exame da aplicabilidade daquele dispo
sitivo legal ao deslinde da questão.

Diante destas razões, nego conhecimento ao recur
so especial.

E como voto. Sr. Presidente.

(Decisão unânime).

E X TR A TO  DA A T A

Rec. ní 5.537 — Classe 4: — BA — Rei.: Min. J- 
M . de Souza Andrade.

Recorrente: Antônio Araújo de Oliveira, candidato 
a Prefeito pela Sublegenda 1 do PDS.

Recorrido: Diretório Regional do PDS. por seu Pre
sidente.

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

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

(Sessão de 13-11-82)

 •>----------

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RE 99.383-5-RJ(*) — Recte.: Indalécio Iglesias do 

Bomfim (Advs.: Israel Mendonça Souza e outro). Re
corrido: Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio 
de Janeiro.

Despacho: O exame dos autos, notadamente dos 
sucessivos acórdãos proferidos em embargos de decla
ração, convence, desde logo. da irremediável improce- 
dência do recurso extraordinário. E que não preqües- 
tionada no acórdão matéria constitucional, não foi esta 
suscitada em qualquer das petições de embargos, para 
os efeitos da Súmula n'.’ 356. Assim, a argüição de ofen
sa a texto constitucional, trazida na petição de recurso 
extraordinário carece de respaldo do indeclinável pre- 
qüestionamento. E sem o tema constitucional, não tem 
como prosperar o recurso extraordinário, em face do 
disposto no art. 139 da Constituição. Nego-lhe, pois, se
guimento.

RECU RSO  E X T R A O R D IN Á R IO  N? 99.383-5 -  RIO 
DE JA N E IR O *

(A G R A V O  R E G IM E N T A L )

Agravante: Indalécio Iglesias do Bomfim.

Agravado: Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
do Rio de Janeiro.

E M E N T A : A gravo de Instrumento. Provi- 
mento. Recurso Extraord inário  (negativa de se
guim ento). M atéria eleitoral.

O processamento do recurso extraordinário, 
em razão de provimento ao agravo de seu indef®' 
rimento, não retira ao Relator a faculdade oe 
negar-lhe seguimento em despacho, com base no 
art. 21, § 1? do R I. É inviável o recurso extraor
dinário, em matéria eleitoral, com vistas ao ert- 
139 da CF, se não preqüestionados, na instãnci® 
a quo. os dispositivos constitucionais dados cO 
mo malferidos. Agravo Regimental improvido.

ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordanj 

os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribuna 
Federal, em conformidade com a ata de julgamentos 
notas taquigráficas. à unanimidade, em negar p ro '1 
mento ao agravo.

Brasília. 12 de abril de 1983 — Soares Muhoz. Pre 
sidente — Rafael Mayer. Relator.

Brasília. 28 de fevereiro de 1983 — Rafael Mayer- 
M inistro Relator.

RELATORIO
(*) Vide Acórdão n? 7.127, publicado neste BE, à O Sr. M in is tro  Rafael Mayer. Originou-se o feito de

página 75. recurso especial subscrito pelo advogado Jonas Bahien
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se de Lyra, dizendo-se Delegado Nacional do PDT, con
tra decisão do TRE-RJ que negou o registro da candi
datura de Indalécio Iglésias do Bomfim a Deputado Es
tadual pelo mesmo partido.

O TSE  em acórdão à fl. 55 não conheceu do recurso 
Por dois fundamentos: era intempestivo e não fora 
subscrito por Delegado de Partido devidamente creden
ciado. nem por procurador regular do recorrente.

Interpostos embargos de declaração foram eles re
jeitados. por Acórdão cuja ementa é a seguinte:

"Em bargos de declaração. Se a representa
ção do recorrente é ilegítima, o recurso náo se 
pode ter por existente. Inexistente o recurso, pre
judicada fica a discussão, nos embargos de decla
ração, quanto à tempestividade do apelo espe
cial. Embargos de declaração rejeitados".

Novos embargos de declaração foram opostos, tam
bém rejeitados pelo aresto à fl. 94. sob o fundamento de 
Que os documentos juntos com eles não demonstravam 
a legitimidade do recorrente. Outros embargos de de
claração igualmente rejeitados pelo acórdão à fl. 105 
com esta ementa:

“ Representação do recorrente. Insuprivel a 
falta de representação mediante ato posterior à 
decisão que a declara".

Daí o recurso extraordinário com fundamento nos 
»rts. 153. § 2?. 3? e 4?. 139 e 119. III. a e d. todos da CF. 
assim como no art. 12 da Lei nf 6.055-74.

Inadmitido o recurso, subiu para melhor exame. 
Pelo provimento do agravo de instrumento em apenso.

No recurso extraordinário dei o seguinte despacho:

"O  exame dos autos, notadamente dos suces
sivos acórdãos proferidos em embargos de decla
ração. convence, desde logo. da irremediável im- 
procedència do recurso extraordinário. E que não 
preqüestionada no acórdão matéria constitucio
nal. não foi esta suscitada em qualquer das peti
ções de embargos, para os efeitos da Súmula 356. 
Assim, a argüiçâo de ofensa a texto constitucio
nal. trazida na petição de recurso extraordinário 
carece de respaldo do indeclinável preqüestiona- 
mento. E sem o tema constitucional, não tem co
mo prosperar o recurso extraordinário, em face 
do disposto no art. 139 da Constituição. Nego- 
lhe. pois. seguimento” .

No presente agravo regimental alega-se direito ad
quirido processual, uma vez que tendo o apelo extremo 
ubido pelo provimento de agravo de instrumento a sua 

®Preciaçâo estaria vinculada ao exame do colegiado. 
a°  podendo, ser despachada pelo Relator, nos termos 
01 Que o foi. descabida a retratação.

E o relatório.

VOTO

O Sr. M in istro  Rafael M ayer (Relator): A  inconfor- 
■dade do Agravante reside fundamentalmente em con- 
derar lesiva à norma regimental a circunstância de.

por força de agravo de instrumento, haver subido o re
curso para m elhor exame, e no entanto, procedida a 
apreciação, já agora do recyrso extraordinário, haver- 
se negado, por despacho, seguimento à pretensão recur- 
sal. A  inconformidade, todavia, improcede.

Em caso semelhante (RE n? 84.495 (AgR g) esta P ri
meira Turma, nos termos do voto do Relator, eminente 
Ministro Soares Munoz, decidiu, com base no art. 22, 
V I do Regimento Interno do Supremo, que o Relator 
não fica impedido de, através de outro despacho, insis
tir no arquivamento do recurso extraordinário, cuja su
bida fora determinada para melhor exame.

Reza a ementa do Acórdão:

"O  Relator, que, provendo agravo de instru
mento, manda subir, para melhor exame, o recur
so extraordinário, não fica constrangido e dar-lhe 
seguimento, se procedido a esse melhor exame, à 
luz dos autos, verifica a inviabilidade da irresig- 
naçáo derradeira” .

Com efeito, não ocorre o alegado direito adquirido 
processual, de modo que obrigue a Turma a apreciar a 
matéria, no âmbito mesmo do extraordinário, ressalva
do o provimento ao agravo regimental que ora lhe é 
submetido. Tal entendimento deflui do art. 316 do R I e 
da Súmula nf 289.

No mérito, ao entender o acórdão recorrido que, na 
hipótese, o recurso era inexistente por falta de legiti
mação por ilegitim idade da representação do recorren
te, falta essa que não pode ser suprida por ato poste
rior à decisão que a declara, não violou os princípios 
constitucionais da reserva legal, do respeito ao ato 
jurídico perfeito e da vedação de subtração dos litígios 
ao Judiciário. Assim, a argüiçâo de ofensa aos textos 
constitucionais, trazida na petição de recurso extraor
dinário carece de respaldo do indeclinável preqüestio- 
namento. o que valeu como razão jurídica para negar 
seguimento ao recurso extraordinário, como se vê do 
despacho impugnado.

Nego provimento ao agravo.

E X TR A TO  D A A T A

22 — RE 99.383-5 (AgRg)-RJ — Rei.: Min. Rafael 
Mayer. Agte.: Indalécio Iglesias do Bomfim. (Advs.: 
Israel Mendonça Souza e outro). Agdo.: Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.

Decisão: Negou-se provimento ao agravo regimen
tal. Decisão unânime. 1! Turma, 12-4-83.

Presidência do Senhor Ministro Soares Munoz. 
Presentes à Sessão os Senhores Ministros, Rafael M a 
yer, N érí da S ilveira  e Oscar Corrêa. Ausente, justifi- 
cadamente, o Senhor Ministro A lfred o  Buzaid. 
Subprocurador-Geral da República, Dr. Francisco de 
Assis Toledo.

EMENTÁRIO
n? 7.090, de 14 de abril de 1983 (*)

de i ^ ltera d i?P°s*t>vos da Lei nf 5.682. de 21 de junho 
tra ' 11 ~  Lei Orgânica dos Partidos Políticos, e dá ou- 

s Providências ( DO  de 15-4-83).

Lei n- 7.091, de 18 de abril de 1983

Mat /Mtera a denominação da Fundação Nacional de 
 er‘al Escolar, a que se refere a Lei nf 5.327. de 2 de

**) Publicada na íntegra neste B.E.

outubro de 1967, amplia suas finalidades e dá outras 
providências (DO de 19-4-83).

Le i nf 7.092, de 19 de abril de 1983

Cria o Registro Nacional de Transportes Rodoviá
rios de Bens. fixa condições para o exercício da a tiv i
dade e dá outras providências (DO de 20-4-83 e retifica
da no D O  de 20-5-83).

Lei nf 7.093, de 25 de abril de 1983

Acrescenta parágrafo único ao art. 488 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei
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nf 5.452, de I? de maio de 1943, dispondo sobre o horá
rio no período de aviso prévio, e dá outras providên
cias (DO de 26-4-83).

Lei nf 7.094, de 25 de abril de 1983 (*)

Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e dá 
outras providências (DO de 26-4-83).

Lei nf 7.095, de 2 de maio de 1983

Autoriza o governo do Distrito Federal a contrair 
empréstimo destinado à melhoria das características 
técnicas de Estradas Vicinais (DO de 3-5-83).

Lei nf 7.096, de 10 de maio de 1983

Altera a Lei n'.’ 6.227, de 14 de julho de 1975, que 
autorizou a constituição da Indústria de Material Béli
co do Brasil — IM B E L  (DO de 11-5-83).

Lei nf 7.097, de 23 de maio de 1983
Altera a estrutura da Categoria Funcional de Téc

nico em Comunicação Social do Grupo — Outras A t iv i
dades de N íve l Superior do Quadro Permanente do Se
nado Federal, e dá outras providências (DO de 24-5-83, 
republicada no DO de 23-6-83).
Le i nf 7.098, de 1? de junho de 1983

Atualiza o valor da pensão instituída pela Lei nf 
3.130. de 3 de maio de 1957 (DO de 3-6-83). (Lei nf 3.130 
— Concede pensão mensal às viúvas dos fundadores da 
Universidade do Paraná e dá outras providências (DO 
de 8-5-57).
Lei nf 7.099, de 13 de junho de 1983

Concede a pensão especial a Dom José Newton de 
Alm eida Baptista e dá outras providências (DO de 14-6- 
83).
Lei nf 7.100, de 13 de junho de 1983

Autoriza a incorporação da Faculdade de Serviço 
Social, da Fundação Vidal Ramos, à Universidade Fe
deral de Santa Catarina (DO de 14-6-83).
Lei nf 7.101, de 13 de junho de 1983

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao M inistério 
da Saúde o crédito especial de até C r í 950.000.000.00 
(novecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para o 
fim que especifica (DO de 14-6-83).
Lei nf 7.102, de 20 de junho de 1983

Dispõe sobre segurança para estabelecimentos fi
nanceiros, estabelece normas para constituição e fun
cionamento das empresas particulares que exploram 
serviços de vigilância e de transportes de valores e dá 
outras providências (DO de 21-6-83).
Lei nf 7.103, de 20 de junho de 1983

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária — IN C R A  a vender, em concorrência, o 
imóvel urbano que menciona, de sua propriedade (DO 
de 21-6-83).
Lei nf 7.104, de 20 de junho de 1983

Altera dispositivos do Código C ivil Brasileiro (DO  
de 21-6-83, republicado no DO  de 27-6-83).

Lei nf 7.105, de 20 de junho de 1983
Altera as alíquotas do imposto sobre a transmissão 

de bens im óveis e de direitos a eles relativos, a que se 
refere o art. 31 do Decreto-lei nf 82, de 26 de dezembro 
de 1966 (DO de 21-6-83).
Lei nf 7.106, de 28 de junho de 1983

Define os crimes de responsabilidade do governa
dor do D istrito Federal, dos governadores dos Territó
rios Federais e de seus respectivos Secretários, e dá 
outras providências (DO de 29-6-83).

Lei nf 7.107, de 29 de junho de 1983
Dispõe sobre a criação e transformação de cargos e 

empregos na Secretaria do Tribunal Federal de Recur
sos, e dá outras providências (DO de 30-6-83).

(*) Publicada na íntegra neste BE.

D ECRETO S-LE IS

Decreto-lei nf 2.017, de 11 de março de 1983
Dispõe sobre a renúncia, pela União ao dominio di

reto de áreas situadas no Município de Guarulhos, Es
tado de São Paulo, necessárias à ampliação da Base 
Aérea e à implantação do Aeroporto de Guarulhos (DO 
de 11-3-83 e republicado no DO de 10-5-83).

Decreto-lei nf 2.020, de 13 de abril de 1983

Acrescenta disposições ao artigo l f  do Decreto-lei 
nf 1981, de 27 de dezembro de 1982 (DO de 14-4-83). 
(Decreto-lei nf 1981 — Estabelece contenção de Despe
sas Orçamentárias para o exercício de 1983, e dá outras 
providências — DO de 28-12-82).
Decreto-lei nf 2.021, de 18 de maio de 1983

Altera a legislação do imposto de renda aplicável 
aos rendimentos de depósitos em cadernetas de pou
pança do Sistema Financeiro da Habitação, e dá outras 
providências (DO de 19-5-83).

Decreto-lei nf 2.022, de 18 de maio de 1983
Complementa a redação do art. 6f do Decreto-lei nf 

185, de 23 de fevereiro de 1967, que estabelece normas 
para a contratação de obras ou serviços a cargo do Go
verno Federal (DO de 23-2-67 e complementado pelo DO 
de 19-5-83).

Decreto-lei nf 2.023, de 18 de maio de 1983
Autoriza a conversão dos créditos que especifica 

em ações de sociedades de economia mista ou empresas 
públicas (DO de 19-5-83).

Decreto-lei nf 2.024, de 25 de maio de 1983

Dá nova redação ao artigo 2f da Lei nf 6.708, de 30 
de outubro de 1979, que dispõe sobre a correção auto
mática dos salários, modifica a política salarial e dá 
outras providências (DO de 26-5-83).

Decreto-lei nf 2.025, de 30 de maio de 1983

Institui a taxa de fiscalização dos produtos contro
lados pelo M inistério do Exército e dá outras providên
cias (DO de 31-5-83 e retificado no DO de 8-6-83). 

Decreto-lei nf 2.026, de l f  de junho de 1983

Prorroga o prazo previsto no artigo 6f do Decreto- 
lei nf 1.944, de 15 de junho de 1982 (D O  de 3-6-83)- 
(Decreto-lei nf 1.944 — Concede isenção do Imposto so
bre Produtos Industrializados para Táxis com motor a 
álcool (D O  de 16-6-82 e republicado no DO de 17-6-82). 

Decreto-lei nf 2.027, de 9 de junho de 1983

Altera a legislação do imposto de renda sobre ren- 
dimentos de aplicações financeiras de curto prazo e d# 
outras providências (DO de 10-6-83).

Decreto-lei nf 2.028, de 9 de junho de 1983
Altera as tabelas do imposto de renda incidente na 

fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado e não 
assalariado (DO de 10-6-83).

Decreto-lei nf 2.029, de 9 de junho de 1983

Altera a legislação do imposto de renda das PeS" 
soas jurídicas e dá outras providências (DO de 10-6-831- 

Decreto-lei nf 2.030, de 9 de junho de 1983

Altera a legislação do imposto de renda (DO de 1®"
6-83).

Decreto-lei nf 2.031, de 9 de junho de 1983

Altera a legislação do Imposto de Renda relativa 8 
instituições financeiras (DO de 10-6-83).

Decreto-lei nf 2.032, de 9 de junho de 1983

Dispõe sobre o ressarcimento, pelo Tesouro Naci®' 
nal. de investimentos realizados nas regiões seinn 
áridas do nordeste e dá outras providências (D O  de l 0- 
6-83, retificado no D O  de 15-6-83).

Decreto-lei nf 2.033, de 15 de junho de 1983

Dispensa do exame de similaridade bens já '"VP01» 
tados para execução de projetos aprovados pela Sudc 
ou pela SU D AM  e dá outras providências (D O  de l*>" 
83).
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Decreto-lei n? 2.034, de 20 de junho de 1983

Altera os lim ites do benefício fiscal instituído pelo 
Decreto-lei n? 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá 
outras providências (D O  de 21-6-83).

(Decreto-lei n? 1.358 — Dispõe sobre a concessão de 
benefício fiscal a pessoas físicas mutuárias do Sistema 
Financeiro da Habitação — DO de 13-11-74).

Decreto-lei n7 2.035, de 21 de junho de 1983

Altera o parágrafo 27 do artigo 37 do Decreto-lei n7 
1-801, de 18 de agosto de 1980, e dá outras providências 
(DO de 22-6-83).

(Decreto-lei n7 1.801 — Consolida e altera a legisla
ção relativa ao Adicional ao Frete para Renovação da 
fa r in h a  Mercante — DO de 19-8-80).

Decreto-lei n? 2.036, de 28 de junho de 1983

Estabelece lim ite de remuneração mensal para os 
servidores, empregados e dirigentes da Administração 
Pública Direta e Autárquica da União e das respectivas 
entidades estatais, bem como para os do Distrito Fede- 
ral e dos Territórios e dá outras providências (DO de
29-6-83).

Decreto-lei n? 2.037, de 28 de junho de 1983
Dispõe sobre o controle prévio dos dispèndios para 

'Uvestimentos das entidades supervisionadas e dá ou- 
fras providências (DO de 29-6-83).

Decreto-lei n? 2.038, de 29 de junho de 1983

Altera dispositivos do Decreto-lei n7 1.958, de 9 de 
Sftembro de 1982, que trata da comprovação da inexis- 
^Ucia de débito para com a Previdência Social (DO de
30-6-83) .

^ecreto-lei n7 2.039, de 29 de junho de 1983

Altera a sistemática de cálculo da correção monetá- 
*a incidente sobre as contribuições de previdência so- 

®*al não pagas, estabelecida no Decreto-lei n7 1.816, de 
10 de dezembro de 1980 (DO de 30-6-83).

D ECRETOS 
^ c re to  n7 88.243, de 20 de abril de 1983

Altera o Decreto n? 65.412, de 13 de outubro de 
^9, que dispõe sobre a descentralização e a sim plifi

cação dos processos de aposentadoria dos funcionários
Çjvis da União e dá outras providências (DO de 22-4- 
83).

Decreto n7 88.267, de 30 de abril de 1983
Fixa novos níveis de salário-mínimo para todo o 

Território Nacional (DO  de 2-5-83).

Decreto n? 88.311, de 17 de maio de 1983

Inclui categoria funcional no grupo Artesanato, a 
que se refere a Le i n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 
e dá outras providências (DO de 19-5-83). (Lei n7 5.645 
— Estabelece diretrizes para a classificação de cargos 
do Serviço C ivil da União e das autarquias federais, e 
dá outras providências — DO de 11-12-70).

Decreto n7 88.351, de 17 de junho de 1983

Regulamenta a Lei n7 6.938, de 31 de agosto de 
1981. e a Lei n7 6.902, de 27 de abril de 1981, que dis
põem, respectivamente, sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente e sobre a criação de Estações Ecológi
cas e Áreas de Proteção Ambiental, e dá outras provi
dências (DO de 3-6-83).

Decreto n? 88.376, de 10 de junho de 1983

Altera o artigo 37 do Decreto n? 83.364, de 14 de se
tembro de 1981, que dispõe sobre concursos públicos e 
provas de seleção para ingresso nos órgãos e entidades 
da Administração Federal (DO de 14-6-83).

Decreto n7 88.437, de 28 de junho de 1983

Dá nova redação ao parágrafo 37 do artigo 27 do 
Decreto n7 84.560, de 14 de março de 1980, que regula
mentou a Lei n7 6.708, de 30 de outubro de 1979 (DO de 
29-6-83).

(Lei n? 6.708 — Dispõe sobre a correção automática 
dos salários, modifica a política salarial e dá outras 
providências — DO de 30-10-79)'.

Decreto n7 88.438, de 28 de junho de 1983

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da pro
fissão de biólogo, de acordo com a Le i n7 6.684, de 3 de 
setembro de 1979 e de conformidade com a alteração es
tabelecida pela Lei n? 7.017, de 30 de agosto de 1982 
(DO de 29-6-83).

Decreto n7 88.439, de 28 de junho de 1983

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da pro
fissão de Biomédico de acordo com a Lei n7 6.684, de 3 
de setembro de 1979 e de conformidade com a alteração 
estabelecida pela Lei n7 7.017, de 30 de agosto de 1982 
(DO de 29-6-83).

LEGISLAÇAO
L E I N f 7.090, DE 14 DE A B R IL  DE 1983

Altera  d ispositivos da L e i n7 5.682, de 21 de 
ju lho  de 1971 — L e i Orgânica dos Partidos P o lít i
cos, e dá outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

®nciono a seguinte Lei:

, . Árt. 17 A  Lei n7 5.682. de 21 de julho de 1971 -  
1 Orgânica dos Partidos Políticos, passa a vigorar 

0tã as seguintes alterações:

* — o art. 28 passa a viger com a seguinte redação:

“ A rt. 28. Compete aos Diretórios Nacionais 
dos Partidos Políticos a fixação das datas das 
convenções municipais, regionais e nacionais, 
destinadas à eleição dos seus diretórios, e às con
venções nacionais compete estabelecer a duração 
dos mandatos partidários."

H — O § 17 do art. 55 passa a vigorar com a se- 
redação:

“ Art. 55...........................................................................

«té Os diretórios regionais e nacionais fixarào.
Co (Quarenta e cinco) dias antes das respectivas

■ cTlPAfte a 9 . . _ J .  urAC mnmhrAC mm
úío 'enções, o número de seus futuros membros, que 

deverá ultrapassar, respectivamente, os limites

máximos de 71 (setenta e um) e 121 (cento e vinte e 
um), incluídos os Líderes nas Assembléias Legislati
vas. na Câmara dos Deputados e no Senado Federal."

Art. 27 É facultado aos Diretórios Nacionais deci
dir sobre a realização de convenções para a renovação 
dos mandatos dos atuais membros dos Diretórios Mu
nicipais, ainda que em datas não coincidentes e até o li
mite máximo de 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Os partidos políticos que, nas 
eleições de 15 de novembro de 1982, não tiverem  preen
chido os requisitos previstos no inciso I I  do § 27 do art. 
152 da Constituição Federal, poderão aplicar a norma 
constante deste artigo em relação à renovação dos man
datos dos atuais membros dos Diretórios Regionais e 
Nacionais.

Art. 3? As convenções partidárias a se realizarem 
em 1983 somente poderão ser convocadas 60 (sessenta) 
dias após a publicação desta Lei.

Art. 47 A té  o exercício financeiro de 1986, 
considera-se em funcionamento, para os efeitos do art. 
97 da Le i n7 5.682, de 21 de julho de 1971 — Lei Orgâni
ca dos Partidos Políticos, o partido político representa
do na Câmara dos Deputados.

Parágrafo único. (Vetado).
Art. 57 Esta Lei entra em v igor na data de sua 

publicação.
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Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de abril de 1983; 162? da Independência 
e 95? da República.

J o ã o  F ig u e ir e d o  
Ibrahim  A b i-A cke l

{DO  de 15-4-83).

L E I N? 7.094, DE 25 DE A B R IL  DE 1983

Dispõe sobre a criação de cargos na Secreta
ria do Tribunal Regional E le itora l do Estado do 
Paraná e dá outras providências.

O  Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? São criados, no Quadro Permanente da 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Paraná, os cargos constantes do Anexo a esta Lei.

Parágrafo único. O ingresso na categoria funcio
nal de Auxiliar Judiciário far-se-á na classe inicial, me
diante concurso público de provas em que serão verifi

cadas as qualificações essenciais exigidas nas respecti
vas especificações para o desempenho das atividades 
inerentes à classe.

A rt. 2? Fica extinto, quando vagar, um cargo de 
Taquígrafo Judiciário. Código TRE-AJ-022.

Art. 3? As despesas decorrentes do disposto nes
ta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias pró
prias do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pa
raná ou de outras para esse fim destinadas.

Art. 4? Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de abril de 1983; 162? da Independência 
e 95? da República.

J o ã o  F ig u e ir e d o  
Ibrahim  A b i-A cke l

{DO  de 26-4-84).

A N E X O

(Lei n f 7.094, de 25 de abril de 1983)

T R IB U N A L  R E G IO N A L  E L E IT O R A L  DO E STAD O  DO P A R A N A  

Cargos Criados (Art. 1?)

GRUPO: A T IV ID A D E S  DE APO IO  JU D IC IÁ R IO  -  CÓDIGO TRE-AJ-020

Cargos Categoria
Funcional Classe Código Referência

1 Técnico Judiciário E TRE-AJ-021 NS 22 a 25
2 Técnico Judiciário C TRE-AJ-021 NS 17 a 21
4 Técnico Judiciário B TRE-AJ-021 NS 12 a 16
5 Técnico Judiciário A TRE-AJ-021 NS 7 a 11

12

3 Auxiliar Judiciário E TRE-AJ-023 NM 32 a 33
10 Auxiliar Judiciário B TRE-AJ-023 NM  28 a 31
12 Auxiliar Judiciário A TRE-AJ-023 NM 24 a 27

25

1 Atendente Judiciário E TRE-AJ-025 NM 28 a 30
2 Atendente Judiciário C TRE-AJ-025 NM 24 a 27
3 Atendente Judiciário B TRE-AJ-025 NM 19 a 23
4 Atendente Judiciário A TRE-AJ-025 NM 14 a 18

10

GRUPO: O U TR A S  A T IV ID A D E S  DE N ÍV E L  SU PE R IO R  -  CÓDIGO TRE-NS-900

Cargos Categoria
Funcional Classe Código Referência

1
1

1
1

Médico (jornada de 6 horas) A TRE-NS-901 NS 14 a 16

Contador A TRE-NS-924 NS 5 a 11
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GRUPO: O U TR AS A T IV ID A D E S  DE N IV E L  M ÉD IO  -  CODIGO TRE-NM-1000

Cargos Categoria
Funcional Classe Código Referência

1 Técnico de Contabilidade B TRE-NM-1042 N M  24 a 29
1

2
Técnico de Contabilidade A TRE-NM-1042 NM  17 a 23

GRUPO: SERVIÇO S DE T R A N S PO R TE  O F IC IA L  E P O R T A R IA  -  CÚDIGO TRE-TP-1200

Cargos Categoria
Funcional Classe Código Referência

1 Motorista Oficial B TRE-TP-1201 NM  9 a 13
1
2

Motorista Oficial A TRE-TP-1201 NM  7 a 8

GRUPO: SERVIÇO S A U X IL IA R E S  -  CODIGO TRE-SA-800

Cargos Categoria
Funcional Classe Código Referência

1 Agente Adm inistrativo E TRE-SA-801 NM  30 a 32
2 Agente Adm inistrativo C TRE-SA-801 NM  25 a 29
3 Agente Adm inistrativo B TRE-SA-801 NM  21 a 24
4

10
Agente Adm inistrativo A TRE-SA-801 NM  17 a 20

2 Datilografo E TRE-SA-802 NM  21 a 23
7 Datilografo B TRE-SA-802 NM  17 a 20
9

18
Datilografo A TRE-SA-802 NM  9 a 16

NOTICIÁRIO
D ECRETOS C O LETIVO S DE R E A Q U IS IÇ Ã O  E PE R D A  

DE N A C IO N A L ID A D E  E D IRE ITO S PO LÍT ICO S

Decretos de 13 de junho de 1983

O Presidente da República, usando das atribuições 
lhe conferem os artigos 1-19. § l f ,  letra a. da Consti- 

ü̂lÇão, e 23 da Lei n? 818. de 18 de setembro de 1949. e 
ndo em vista o constante dos respectivos processos 
0 Ministério da Justiça, resolve

DECLARAR
^Ue perderam a nacionalidade brasileira e os direi- 
■ ? Políticos, de acordo com os artigos 146. inciso I. e 

§ l f .  letra a, da Constituição, e 22. inciso I, da Lei 
' 818, de 18 de setembro de 1949:

, Aglaé de Aquino Gaspar que passou a assinar-se 
glaé Gaspar Mc Coy natural do Estado do Rio de Ja- 

delr° ’ nasc*^a a 2 de novembro de 1949, filha de Othon 
Aquino Gaspar e de Iracema Piovesan Gaspar por 
adquirido, voluntariamente, a nacionalidade norte- 

mericana (Proc. nf 35.869/82);

Se p.9®a Borges de Britto Pereira que passou a assinar- 
Déa Britto Pereira Amass. natural do Estado do Rio 

£ Janeiro, nascida a 10 de abril de 1931. filha de 
g uardo Lobão de Britto Pereira e de Hilda Borges de 

Uto Pereira, por ter adquirido, voluntariamente, a 
ac*°nalidade norte-americana (Proc. nf 10.875/82);

Franziska Anna Pila, natural da República Federal 
da Alemanha, nascida a 17 de agosto de 1928. filha de 
Josef Unterreiner e de Franziska Leitmann, por ter read
quirido, voluntariamente, a nacionalidade alemã (Proc 
nf 11.397/80);

José Eduardo da Costa, natural do Estado de São 
Paulo, nascido a 13 de março de 1956, filho de Antonio 
da Costa e de Beatriz Moreira, por ter adquirido, vo
luntariamente, a nacionalidade portuguesa (Proc n° 
28.625/82);

Lemuel Bueno Galvão, natural do Estado de Minas 
Gerais, nascido a 3 de novembro de 1932, filho de 
Clímaco Bueno Aza e de Julia Galvão Bueno. por ter 
adquirido, voluntariamente, a nacionalidade norte- 
americana (Proc. nf 38.019/79)

Mauro Ribeiro A lves, natural do Estado do Para
ná. nascido a 25 de julho de 1940, filho de Aristeu Bru
no A lves e de Adolfina Antorieta Ribeiro Bruno, por 
ter adquirido, voluntariamente, a nacionalidade mexi
cana (Proc. nf 22.791/80);

Nehemias Tavares, natural do Estado do Sergipe, 
nascido a 7 de dezembro de 1941, filho de Lucas Evan
gelista Tavares e de Joaquina dos Santos Tavares, por 
ter adquirido, voluntariamente, a nacionalidade dina
marquesa (Proc. nf 10.939/82) e
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Ney Haydt de Souza Mello, natural do Estado do 
Rio de Janeiro, nascido a 3 de março de 1935, filho de 
José de Souza M ello e de Selanira Haydt de Souza 
Mello, por ter adquirido, voluntariamente, a nacionali
dade mexicana (Proc. n? 10.975/82).

Brasília, 13 de junho de 1983; 162? da Independên
cia e 95? da República.

J o à o  F ig u e ir e d o  
Ibrahim  A b i-A cke l

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 41 da Lei n? 818, de 18 de se
tembro de 1949, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso MJ n? 12.231, de 1983, do M inistério da Justiça, 
resolve DECLARAR
que perderam os direitos políticos, nos termos do 
artigo 149, § 1?, alínea b, da Constituição, em virtude 
de recusa, motivada por convicção religiosa, da presta
ção do serviço militar, os seguintes cidadãos abaixo re
lacionados:

Ronaldo Ramos, filho de Alexandre Ramos e de 
Izilda Batista, nascido a 15 de setembro de 1959, em 
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, e resi
dente em Varginha, no mesmo Estado;

Rubens Klug. filho de Amandus Klug e de Joana 
Schroeder, nascido a 5 de junho de 1964, em Joinville, 
Estado de Santa Catarina, e residente na mesma cida
de.

Sebastião Batista de Oliveira, filho de Antonio Ba
tista de O liveira e de Maria da Luz de Oliveira, nasci
do a 2 de abril de 1963, em Assai, Estado do Paraná, e 
residente em Pederneiras, Estado de São Paulo;

Sidney de Souza, filho de Leoni de Souza e de Ro
sa Amélia de Souza, nascido a 12 de outubro de 1964, 
em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, e residen
te em São José, no mesmo Estado;

Valdemir Barbosa de Souza, filho de João Barbosa 
de Souza e de Maria Vaz de Lima Souza, nascido a 27 
de janeiro de 1964, em Piracicaba, Estado de São Pau
lo, e residente na mesma Cidade;

Valderi Collà, filho de José Colla e de Angela 
Brustolin Colla, nascido a 12 de novembro de 1964, em 
Esmeralda, Estado do Rio Grande do Sul, e residente 
em Caxias do Sul, no mesmo Estado; e

Wagner Moisés de Oliveira, filho de Waldemar 
Dias de O liveira e de Manoelina Dias de Oliveira, nas
cido a 11 de maio de 1963. em Santos Dumont, Estado 
de Minas Gerais, e residente na mesma Cidade.

Brasília, 13 de junho de 1983; 162? da Independên
cia e 95? da República.

J o à o  F ig u e ir e d o  
Ibrahim  A b i-A cke l

O  Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 36 da Lei número 818, de 18 de 
setembro de 1949, e atendendo ao que consta no Proces
so n? 32.157, de 1982, do M inistério da Justiça, resolve

DECLARAR
que Ana Martins Domingues, natural do Estado de
Minas Gerais, nascida a 18 de fevereiro de 1950, filha 
de José Honório Domingues e de Mariana Martins Do
mingues, residente no Estado de São Paulo, readquiriu 
a nacionalidade brasileira na conformidade do dis
posto no artigo 36 da Lei n? 818, de 18 de setembro de / ; 
1949.

Brasília, 13 de junho de 1983; 162? da Independên
cia e 95? da República.

J o à o  F ig u e ir e d o  
Ibrahim  A b i-A cke l

IDO de 15-6-83).

Decreto de 18 de maio de 1983

O Presidente da República, usando da atribuiçá0 
que lhe confere o artigo 36 da Lei n? 818, de 18 de se
tembro de 1949, e atendendo ao que consta do Processo 
n? 7.443, de 1983, do M inistério da Justiça, resolve

DECLARAR:
que Antonio José de Azevedo, natural do Estado
de Sergipe, nascido a 13 de junho de 1949, filho de Mil' 
ton de Azevedo e de Maria Pureza de Azevedo, residen
te no Estado de São Paulo, readquiriu a nacionalidade 
brasileira, na conformidade do disposto no artigo 36 d« 
Lei n? 818, de 18 de setembro de 1949.

Brasília. 18 de maio de 1983; 162? da Independênci* 
e 95? da República.

J o à o  F ig u e ir e d o  
Ibrahim A b i-A cke l

IDO  de 20-5-83).

:
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