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RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROTOCOLO EM JUÍZO 
INCOMPETENTE E ENCAMINHAMENTO PARA O JU[ZO COMPETENTE 
NO DIA .05/10/2008 ÀS 19H50MIN NA ZONA ELEITORAL. PROTOCOLO 
REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE FORENSE, CONSIDERANDO-SE O 
RECEBIMENTO NO JUÍZO COMPETENTE. PERDA DO DIREITO PELO 
ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. REPRESENTAÇÃO EXTINTA COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS MOLDES DO ART. 269, IV, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. 

1) A proposição de representação referente a condutas vedadas realizadas 

antes 'do primeiro turno não tem seu prazo elastecido para O 2º turno, 
devendo ser proposta, sob pena de decadência, até a data do primeiro turno, 
dentro do horário de expediente forense, que no caso em tela foi até às 
19h00min (Portaria n 9.710 TRE/PA). 

2) O protocolo em juízo incompetente não tem o condão de interromper, 

suspender nem impedir o escoamento do prazo decadencial, nos moldes do 

art. 207 do Código Civil' de 2002. 
 
 

ACORDAM os Juízes Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, por maioria, rejeitar 
a questão de ordem no sentido de convocar juízes substitutos para recomposição da Corte, 
dada a suspeição de dois de seus membros. Vencidos os Juízes José Rubens Barreiras de 
leão e Vera Araújo de Souza. À unanimidade, conhecer do recurso; rejeitar as preliminares 
de coisa julgada e nulidade processual; acolher a preliminar de intempestividade e 
decadência da representação, para julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos 
termos do voto da Relatara. Declararam-se suspeitos o Desembargador João José da Silva 
Maroja e o Juiz Luiz Gonzaga da Costa Neto. 
 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. 
 
Belém, 15 de junho de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO 
 
A Senhora Juíza Vera Araújo de Souza: Trazem estes autos três Recursos Eleitorais 
interpostos pelas partes retro nominadas em face da sentença proferida pelo Juizo da 98a 

ZE/PA que, ao concluir pela prática de conduta vedada por parte dos ora recorrentes e 
julgar procedente representação eleitoral oferecida pelo recorrido, cassou os diplomas dos 
Srs. Duciomar Gomes da Costa e Anivaldo Juvenil Vale, condenou este último e a Coligação 
Majoritária UNIÃO POR BELÉM ao pagamento de multa, e determinou a diplomação do 
segundo colocado. 
 
Lavrada a sentença, o segundo recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram 
rejeitados, sem contudo, se reconhecer eventual caráter protelatório, sendo os recorrentes 
intimados da decisão em 09/12/09. 
 
Em 10/12/09 houve a ratificação do recurso eleitoral anteriormente interposto em 07/12/09 
pelo primeiro recorrente, Sr. Duciomar Gomes da Costa. Os demais recursos apresentam as 
seguintes datas: Em 11/12/09 recorreu o Sr. Anivaldo Juvenil do Vale, e em 14/12/09 foi 
protocolado o recurso da Coligação Majoritária União por Belém. 
 
Os recorrentes aduzem razões semelhantes para reforma dar sentença de primeiro grau, as 
quais passo a relatar. 
 
Em matéria preliminar, afirmam que a sentença ora guerreada desrespeitou coisa julgada, 
pois os mesmos fatos foram submetidos ao juízo da 96ª ZE/PA, o qual condenou os ora 
recorrentes somente à pena de multa, apesar de o MPE, autor das representações nºs 
031/08 e 037/08, ter feito pedido idêntico ao constante neste processo, inclusive quanto a 
aplicação das penalidades previstas nos mesmos artigos legais. 
 
Assim, conforme lançado nas razões recursais (sic) "(...) ocorreu o rejulgamento do feito 
decidido e passado em julgado para o autor das representações - MPE - demonstrado 
quando.o recorrido discorre sobre os mesmos fatos questionados e decididos, pedindo, 
inclusive, a condenação sobre os mesmos dispositivos contidos nas ações anteriormente 
ajuizadas (...)". 
 
Outra preliminar arguida cinge-se à ocorrência de nulidade processual devido cerceamento 
de defesa, o qual restou caracterizado na violação ao art. 22 da LC n. 64/90. 
 
Afirmam os recorrentes que em parecer datado de 21/10/08 o MPE suscitou, sob pena 'de 
nulidade, que fosse adotado o rito processual previsto na LC n.? 64/90, ante a complexidade 
do feito. 
 
Este pedido teria sido acatado pela Juíza que presidia o feito à época, a qual exarou 
despacho datado de '24/1 0/08, determinando nova notificação para apresentação de 
defesa, desta vez com prazo de cinco dias, conforme art. 22, I, "a" da LC n. 64/90. 
 
Contudo, alegam que, em flagrante violação a garantias constitucionais, o juízo da 98a 
ZE/PA sentenciou o processo sem promover os atos constantes nos incisos VI e seguintes 
do dispositivo legal acima mencionado, fato que impõe a reforma do julgado para retorno 
dos autos ao juízo a quo para seu regular processamento. 
 
Ainda em sede preliminar, sustentam os recorridos que a representação em primeiro 
grau foi ajuizada de maneira intempestiva, pois a inicial foi protocolada neste e. 
TRE/PA, juízo absolutamente incompetente, em 05/10/08, termo final do prazo e dia do 
primeiro turno das eleições. 
 



Aduzem que, por se tratar de prazo com natureza decadencial, o mesmo não comporta 
suspensão ou interrupção, e a propositura da ação no último dia perante juízo incompetente 
atrai a decadência, já que a remessa  à Zona Eleitoral competente se deu em data posterior 
à 05/10/2008. 
 
Suscitam, também preliminarmente, a incompetência do Juízo sentenciante, pois a 
Res. TSE n. 22.718/08, definiu que uma mesma Zona Eleitoral seria responsável por 
assuntos relacionados à propaganda eleitoral e condutas vedadas, mesmo que a 
penalidade seja a de cassação de registro ou diploma. 
 
Por fim, como última preliminar, concluem os recorrentes pela impossibilidade de se utilizar 
contra o segundo recorrente, Sr. Anivaldo Vale, as provas colhidas nas representações nºs 
031/08 e 037/08, pois o vice-prefeito eleito não teria figurado como parte nestas ações. 
 
Postulando a anulação do feito, e a extinção deste recurso sem análise meritória, 
sustentam, literalmente, que "sem ter figurado naquelas demandas (Rep. 31 e 37) o uso 
dessas decisões e os documentos das mesmas, tem o caráter de prova emprestada, e 
nesses feitos o Recorrente Anivaldo Vale não foi parte, configurando violada a ampla defesa 
e o contraditório" (fI. 1.365). 
 
No mérito, pugnam os recorrentes pela reforma integral do decisum ora combatido, 
pois entendem que se o MPE, parte autora das representações que versaram sobre o 
mesmo fato, não recorreu das sentenças que apenas condenaram os recorrentes ao 
pagamento de multa, há preclusão temporal a impedir que os fatos voltassem a ser 
discutidos em qualquer outra ação. 
 
Afirmam também a regularidade da propaganda institucional, e a inexistência de promoção 
pessoal,' já que a colocação de placas nas obras decorre de expressa prescrição legal 
decorrente do próprio princípio da publicidade. 
 
Alegam inexistir qualquer desvirtuamento na propaganda institucional, pois o que se tem no 
presente feito (sic) "(...) é a publicidade oficial divulgando obras e serviços realizados pela 
administração municipal sem que, em nenhum momento, se constate mensagens 
disfarçadas ou subliminetes tendentes à promover a imagem ou candidatura do ora 
Recorrente (...)". 
 
Os recorrentes também levantam a tese da ausência de publicidade institucional durante o 
período vedado, pois em 04/08/08 o recorrente publicou portaria determinando que todos os 
órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Belém, se abstivessem de 
promover qualquer espécie de propaganda oficial, o que leva à conclusão de que as fotos 
constantes nestes autos foram tiradas em período anterior ao vedado. 
 
Suscitam que o Programa "Passe Livre" não foi criado apenas no ano da eleição, 
unicamente com o fito de beneficiar sua candidatura, pois o mencionado programa foi criado 
e previsto na execução orçamentária do ano anterior, pugnando expressamente pelo 
afastamento da aplicação do art. 73, § 10° da Lei das Eleições. 
 
Entendem inexistir propaganda eleitoral em bens públicos e de uso comum, pois a 
divulgação dos dizeres e do símbolo da administração pública municipal não caracteriza a 
propaganda eleitoral, promoção pessoal ou conduta vedada, tendo sido plenamente 
respeitado o art. 37, § 1° da CF/88. 
 
Noticia a ausência de potencialidade lesiva nas condutas descritas na inicial, afirmando 
textualmente que: "O que não se pode admitir como potencial, nos termos postos na ação e 



na decisão é de que as placas que foram todas retiradas em 4.08.08, tenham dois meses 
depois influenciado na lisura do certame eleitora!' (fI. 1.273). 
 
Ao final, fazem pedido de efeito suspensivo aos recursos para que os recorrentes se 
mantenham nos cargos até decisão final da e. Corte, requerendo ainda, a extinção do 
processo com resolução do mérito, com base no art. 269, IV do CPC, em face das 
preliminares argüidas, ou caso se adentre ao mérito, que os recursos sejam conhecidos e 
providos, com a conseqüente reforma integral da decisão, arquivando-se a representação 
eleitoral, ou alternativamente, reduzindo-se o valor da condenação de multa administrativa. 
 
Em contrarrazões de fls. 1.420/1.438 (referentes à irresignação do primeiro recorrente, 
com originais às fls. 1.461/1479), e fls. 1.484/1.501 (referente às razões recursais 
ofertadas pelo segundo e terceiros recorrentes) o recorrido infirma as recursais nos 
termos em que abaixo relato. 
 
Quanto à alegação de desrespeito a coisa julgada, entende que os recursos não investiram 
contra todos os fundamentos adotados pelo MM. Juiz ao decidir sobre a matéria, e que o 
próprio recorrente admitiu em suas razões a inexistência de identidade entre as partes, fato 
suficiente para afastar a preliminar. 
 
No que tange ao cerceamento de defesa, noticia o recorrido que o rito procedimental foi 
alterado a pedido do recorrente, e deferido na linha de parecer ministerial acostado aos 
autos, inexistindo ainda, qualquer demonstração de prejuízo, já que a defesa teria sido 
regularmente, exercida, sem que fossem arroladas testemunhas, ou requerida perícia no CD 
apresentado. 
 
Refutando a preliminar de intempestividade e decadência do direito de ajuizar a 
representação, o recorrido sustenta mais uma vez que o recorrente não infirmou todos os 
fundamentos do decisum, além de afirmar que apesar de protocolada no e. TRE/PA, a 
representação foi distribuída e encaminhada no mesmo dia 05/10/08 à 98 a ZE/PA. 
 
Pugna ainda, pela aplicação da nova Lei nº.12.034/09, a qual definiu a data da diplomação 
como termo final para o ajuizamento da representação por conduta vedada, conforme 
consignado pela nobre Magistrada na sentença ora guerreada. 
 
Rebate também os argumentos aventados na preliminar de incompetência do Juízo para 
julgar a representação. Requerendo o afastamento desta tese, argumenta que é a Res. 
TRE/PA nº. 4.324/08 que define a competência da 98ª ZE/PA, para processar e julgar feitos 
que envolvam cassação de registro ou diploma, ressaltando ainda, que o tema precluiu, pois 
não houve oposição de exceção de incompetência em momento oportuno. 
 
Por fim, quando das contrarrazões aos recursos do Sr. Anivaldo Vale e Coligação União por 
Belém (fls. 1.484/1.501), crê no afastamento da preliminar de nulidade absoluta da sentença 
ante a impossibilidade de utilização de prova emprestada, já que (sic) "(...) a inicial foi 
instruída com prova pié-constituída das violações a lei das eleições e o ilustre recorrente 
teve oportunidade, na contestação, de apresentar a correspondente impugnação (...)" (fI. 
1.490). 
 
No mérito, afirma a robustez das provas colacionadas aos autos, citando inclusive, 
precedentes específicos deste Regional (RE n.? 2315 e RE nº. 2551). Pugna, ainda pelo 
afastamento da preclusão temporal em virtude de o MPE não ter recorrido de sentenças em 
outras representações cuja base fática é idêntica. 
 



Sobre a potencialidade lesiva, afirma que o TSE considera decisiva para sua aferição "(...) o 
volume da propaganda, o excesso, a exposição, visual, e o acesso do meio para mensagem 
chegar ao eleitor" (fl. 474). 
 
Afirma ainda que a irresignação recursal não infirmou todos os fundamentos em que se 
lastreou a sentença recorrida, requerendo seja reconhecida a inépcia do recurso eleitoral 
interposto em relação aos capítulos da sentença que não foram objeto de impugnação 
específica. 
 
Ao final, pede o desprovimento do recurso eleitoral, e manutenção integral da sentença 
recorrida, ratificando-se a cassação dos diplomas dos recorrentes, e a investidura do 
recorrido na chefia do executivo municipal, com a imposição de multa decorrente da 
alteração da verdade dos fatos. 
 
O RMPE com assento nesta Corte, em parecer de fls. 1.510/1.520, manifesta-se pelo 
conhecimento dos presentes recursos, devendo-se afastar todas as preliminares 
para, no mérito, negar-se provimento às irresignações, aduzindo ser certo que (sic) 
"(...) houve uso indevido, vedado, de atuações públicas e que isso importou em 
conduta vedada, com evidente impacto na vontade do eleitor" (fI. 1.520-verso). 
 
Após as contrarrazões o recorrente juntou extensa petição debatendo os fundamentos 
delineados na peça apresentada pelo recorrido. Aquele documento foi desentranhado dos 
autos após determinação da relataria à época, pois além de operada a preclusão 
consumativa quando da interposição do recurso, não houve qualquer determinação judicial 
neste sentido, e inexiste arrimo legal para manifestação neste momento processual. 
 
É o relatório. Passo a fundamentar meu voto. 
 

VOTO 
 
A Senhora Juíza Vera Araújo de Souza (Relatora): Conheço dos recursos, pois em todos 
se encontram presentes os requisitos de admissibilidade, sendo os mesmos tempestivos e 
subscritos por profissionais legalmente habilitados. 
 
Primeiramente, e ainda que para afastar as reiteradas alegações de ausência de 
impugnação específica a certos fundamentos, assevero que o pedido recursal é para 
reforma integral do decisum, arguindo-se uma a uma as preliminares rejeitadas, e a 
integralidade do.mérito decidido, pelo que, a teor do art. 515, § 1° e § 2° do CPC, todas as 
questões, inclusive as de ordem pública, e fundamentos foram devidamente devolvidos a 
apreciação deste Tribunal1. 
 
Passo assim, a analisar as preliminares organizadas conforme foram argüidas pelos 
Recorrentes: preliminar de coisa julgada, de nulidade processual por cerceamento de 
defesa, de intempestividade da representação (decadência), de incompetência do juízo, e 
preliminar de impossibilidade de utilização dos processos nºs 031/2008 e 037/2008 como 
prova emprestada. 
 

PRELIMINAR DE COISA JULGADA 
 
Os recorrentes afirmaram que a coisa julgada no juízo eleitoral, possuiria contornos 
próprios, e se configuraria com a impossibilidade de retomar a discussão sobre o tema já 
decidido em outro processo.  

                                                           
1
 Sobre o tema, são brilhantes as lições do Min. Cezar Peluso ao comentar o citado art 515 do CPC no voto condutor do 

RESPE n.?25.564/PB (DJ em 30/03/07), julgado pelo TSE. 



 
Alegaram que a própria sentença guerreada reconhecera que a matéria já teria sido 
decidida em outro feito, mais especificamente no processo nº. 37/2008, cujo autor junto à 
96ª ZE/PA fora o Ministério Público Eleitoral. 
 
O recorrido sustentou que a sentença teria constatado a inexistência de identidade de 
partes, causa de pedir e pedido entre este processo (Rep. nº. 017/08), e aqueles que 
tramitaram perante a 96ª ZE/PA, o que inviabilizaria o reconhecimento da coisa julgada. 
 
Analisando a matéria suscitada" vejo que houve total acerto no decisum ora combatido ao 
afastar igual preliminar levantada ainda em primeiro grau. Pela inteira pertinência colho e 
adoto os seguintes fundamentos da sentença para também rejeitar a preliminar de 
existência coisa julgada agora em sede recursal: 
 
"(...) o pedido de cassação do registro/diploma por prática de condutas vedadas pelos 
representados não foi formulado perante a 96ª ZE e nem poderia, em razão de sua total 
incompetência para a matéria que é de competência exclusiva do juízo da 98a ZE, conforme 
determina o art. 1°, inciso I, letra 'a' da Resolução n° 4.324/2008-TRE/PA, razão pela qual 
não há falar em coisa julgada ou preclusão consumativa do pedido". 
 
Em que “pese a mesma base fática, os pedidos são diferentes, pois adequados à 
competência legalmente fixada. As representações nºs. 031/08 e 037/08, ambas com 
tramitação junto à 96ª ZE/PA, cuidaram exclusivamente de propaganda eleitoral 
extemporânea e feita em período vedado, respectivamente. 
 
Examinando especificamente a representação n." 037/2008, como pretenderam os 
recorrentes, claro se vê nas cópias da inicial (fls. 792/825) e da sentença (fls. 905/915) que 
o pedido feito e acolhido cingiu-se exclusivamente à cominação de multa ao gestor público, 
abstenção de fazer veicular propaganda em período vedado, ordenar medidas para imediata 
coibição das condutas abusivas, nada se pedindo nem ser acolhendo quanto à cassação de 
registro do diploma, até porque ali não era o momento nem o juízo correto para providências 
desta ordem.  
 
A representação nº 017/2008, por sua vez, possui específicos pedidos consubstanciados na 
aplicação da pena de perda do registro ou diploma e cominação de.multa em grau máximo 
contra os três recorrentes, sendo que tais pleitos foram acolhidos na sentença guerreada, a 
qual deixou de condenar à multa apenas o Sr. Duciomar Gomes da Costa, pois este já havia 
sofrido idêntica condenação nas já citadas representações nºs 031/2008 e 037/2008, para 
evitar a ocorrência de bis in idem. 
 
Ademais, comungo do entendimento consignado pelo douto parquet, que em seu parecer 
assentou: U(.. .) um mesmo fato pode dar ensejo a diversas ordens de responsabilidade, 
sem que isto signifique, necessariamente, bis in idem ou, menos ainda, ofensa a coisa 
julgada" (fI.1.510-verso). 
 
Em conclusão, VOTO PELA REJEiÇÃO da preliminar ora debatida, pois ausente a 
necessária tríplice identidade requerida pela norma processual2 entre os processos citados 
pelos recorrentes. 
 

                                                           
2
 CPC, art. 301. (omissis). 

§1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 
anteriormente ajuizada. 
§2°Uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 
pedir e o mesmo pedido". 



 
PRELlMINAR  DE NULIDADE PROCESSUAL DEVIDO CERCEAMENTO 

DE DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
 
 
Relataram os recorrentes que, em despacho de 24/10/2008, o Juízo teria acatado o pedido 
feito pela defesa e em manifestação do Ministério Público Eleitoral, para alterar o rito 
escolhido pelo ora recorrido, determinando o processamento do feito conforme dispõe o art. 
22 da LC nº 64/90. 
 
Contudo, alegaram que a ação fora julgada com grave violação ao devido processo legal, 
pois o magistrado sentenciante teria deixado de r promover os atos constantes no inciso VI 
e seguintes, do acima mencionado dispositivo legal.  
 
Aduziram ainda, que' teria havido grave violação ao devido processo legal, pois o 
magistrado sentenciante causara inconstitucional surpresa aos recorrentes, ante a 
inobservância do rito procedimental estabelecido na legislação pertinente. 
 
O recorrido pugnou pela insubsistência da preliminar, pois a alteração de ritos fora pedida 
pelos próprios recorrentes, e não teria havido demonstração de qualquer prejuízo, quando 
da referida mudança. 
 
Em verdade, apesar de escolhido na inicial o rito sumaríssimo do art. 96 da Lei das 
Eleições, houve a alteração do mesmo pela Juíza Eleitoral em despacho de fI. 1.145, 
reabrindo-se inclusive, oportunidade para apresentação de defesa no prazo de cinco dias, 
conforme também o havia requerido o Ministério Público Eleitoral em manifestação de fls. 
1143/1144. 
 
Ocorre que, após a nova apresentação de razões defensivas, o processo seguiu 
diretamente para parecer final do MP,E, sendo posteriormente deferida vista dos autos aos 
recorrentes pelo prazo de quinze dias, e seguindo-se à prolação da sentença. 
 
De fato, registro inicialmente que nem todas as providências contidas nos incisos do art. 22 
da LC n.? 64/90 foram adotadas, notadamente aquelas apontadas pelos recorrentes, e 
compreendidas entre os incisos V e XI da regra aludida. 
 
Configurada esta inobservância de etapas procedimentais, resta ver se alegada nulidade 
mereceria reconhecimento nos moldes que pretendido pelos recorrentes, ocasionando a 
reforma da sentença e o retorno dos autos à 98ª ZE/PA para renovar-se a tramitação. 
 
A posição que adoto neste ponto advém da remansosa jurisprudência do colendo TSE, 
segundo a qual "no sistema processual civil e no processo eleitoral, em homenagem ao 
princípio da instrumentalidade das formas, somente são pronunciadas as nulidades caso 
seja demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, sendo insuficiente, e para tanto, a 
mera condenação, sob pena de se transformarem, em todas as condenações, as nulidades 
relativas em absolutas3” 
 
Pois bem, desçamos ao caso concreto para melhor análise desta preliminar. A 
representação foi instruída unicamente com prova documental pré-constituída. A exordial 
veio acompanhada de farta documentação na tentativa de provar o alegado, além do que ali 
não se fizera qualquer pedido de produção de provas ou realização de diligências, 

                                                           
3
 TSE - AgReg no RESPE n." 28.887, origem: Três Lagoas/MS, reI. Min. Félix Fischer, DJe em 25/02/09, pág. 03. 



assumindo o Representante, ora Recorrido, o risco de ver sua demanda julgada 
improcedente, pois não haveria dilação probatória no rito escolhido. 
 
A seu turno, a defesa primeiramente apresentada no prazo de 48 horas, também carreou 
aos autos documentação para corroborar seu conteúdo, porém igualmente silenciou quanto 
a pedidos de diligências, ou seja, ali não se requereu nem perícia no CD trazido aos autos 
pela parte contrária, nem oitiva de testemunhas, nem qualquer outra medida que os ora 
recorrentes achassem necessária à comprovação de suas teses. 
 
Após o citado despacho judicial de alteração de rito, foi dada nova oportunidade de defesa 
aos então representados, desta vez com prazo de cinco dias. Mais uma vez nenhum pedido 
de produção de provas ou realização de diligências foi feito nesta segunda peça, havendo 
apenas requerimento para que os documentos juntados com a primeira, fossem 
considerados parte integrante da nova manifestação. 
 
Aqui traço um quadro comparativo entre o rito legalmente estabelecido e o quadro 
procedimental deste processo para afastar, desde logo, qualquer alegação de nulidade 
referente à inobservância dos incisos V a IX do art. 22 da LC n. 64/90. 
 
É que os incisos acima citados referem-se exclusivamente à dilação probatória, e todos sem 
exceção, dizem respeito à medidas não requeridas nestes autos, tais como: inquirição de 
testemunhas arroladas pelas partes (inciso V); cumprimento das diligências que o julgador 
achar necessárias determinadas ex officio ou a requerimento das partes (inciso VI); oitiva de 
terceiros referidos pelas partes ou testemunhas (inciso VII); requisição de cópias ou 
depósito de documentos em posse de terceiros (inciso VIII); e adoção de medidas judiciais 
contra o terceiro que, sem justa causa, não exibe o documento requerido ou .não 
comparece ao Juízot (inciso IX).  
 
Se não houve pedido de produção de provas pelas partes, nem necessidade de 
realização de diligências determinadas pelo Juiz Eleitoral, desnecessário seria passar 
pelas etapas procedimentais acima enumeradas, o que revela, quanto a estas, a 
ausência de prejuízo. 
 
Resta-nos apenas o inciso X do já citado art. 22 da LC nº 64/90, o qual dispõe que as partes 
e o Ministério Público poderão apresentar alegações no prazo comum de dois dias. 
 
Quanto a este específico momento processual, vejo que não existiu despacho judicial 
específico que determinasse a abertura do prazo comum para estas últimas alegações, uma 
vez que logo após a segunda peça de defesa apresentada os autos foram encaminhados ao 
MPE para manifestação, conforme despacho de fI. 1.171. 
 
Aqui reside o cerne desta preliminar, saber se houve ou não prejuízo ao recorrente gerado 
pela ausência de abertura de prazo para apresentar ao Juízo a quo suas considerações 
finais. Se afirmativa a resposta, inegável seria admitir-se a violação ao contraditório e à 
ampla defesa. 
 
Bem meditando sobre o tema, vejo insubsistentes as razões com que o recorrente pretende 
a demonstração de prejuízo para anulação da sentença, e retorno dos autos para regular 
processamento na 98ª ZE/PA. 
 
O primeiro alicerce desta conclusão é a constatação alhures consignada de que nestes 
autos toda a prova foi acostada junto com a inicial, de maneira pré-constituída, e sobre ela 
os recorrentes tiveram nada menos que duas oportunidades para apresentação de defesa, 
uma em 48 horas e outra em cinco dias, porém não fizeram qualquer pedido de produção de 
outras provas. 



 
Neste diapasão, é inteiramente lídimo afirmar que os recorrentes exerceram plenamente a 
ampla defesa e o contraditório sobre todo o caderno probatório constante nos autos. 
 
O segundo alicerce necessita de um olhar acurado aos autos. Há na marcha processual um 
detalhe de suma importância que afasta a alegação de surpresa por parte dos recorrentes.  
 
Em 29/06/2008, depois de juntado aos autos o último parecer ministerial (fls. 1.174/1.209), e 
mesmo estando os autos conclusos ao Juízo da 98ª ZE/PA (fIs. 1.210), o patrono dos 
recorrentes peticionou requerendo vista dos autos em cartório para adoção de providências 
o interesse da defesa, justificando a medida pelo fato de ter tomado conhecimento de que 
nos autos fora acostada a derradeira manifestação do Ministério Público. 
 
O Juízo Eleitoral em seguida deferiu o pedido em despacho de fI. 1.213, concedendo aos 
recorrentes mais quinze dias de prazo para vistas em cartório, acatando o pleito nos exatos 
termos em que postulado. 
 
Porém, nada. foi requerido novamente, e sequer houve juntada de manifestação, em que 
pese intimado o causídico, e efetivamente tomada vista pelo mesmo (fls. 1.214/1.216). 
 
O contexto fático e o conjunto de atos processuais revelam que os recorrentes tinham 
conhecimento em que fase estava o processo, e ali mesmo tiveram deferida oportunidade 
de questionar a marcha ritualística seguida, ou mesmo juntar as próprias, alegações finais, 
visto que o Juízo deferiu extenso prazo de quinze dias para adoção de qualquer providência 
defensiva, ainda antes de sentenciar o feito. 
 
Ora, não há como' reconhecer existência de prejuízo por cerceamento à ampla defesa e ao 
contraditório neste processo, em que a parte teve duas chances de apresentar defesa, e 
mais um peculiarmente longo interregno temporal de quinze dias para adotar providências 
defensivas pertinentes, sendo que este último situou-se logo depois de juntado o parecer 
final do parquet, e em momento imediatamente anterior à prolação da sentença. 
 
Cediço que as alegações finais permitem às partes tecer considerações sobre o manancial 
probatório produzido na dilação4, admitindo-se o contraditório sobre os novos elementos 
surgidos nos autos com o fito de legitimamente influenciar no julgamento. Ocorre que nestes 
autos, repita-se, não houve qualquer produção de provas, pois nem as partes requereram tal 
medida, nem mesmo o julgador necessitou de diligências ex officio para resolver a lide. 
 
Se inexistente o prejuízo, não se pode falar em nulidade, principalmente porque o sistema 
processual é informado pela máxima pas des nullités sans grief, porquanto somente a 
nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada, o que não ocorreu 
na hipótese dos autos5. 
 
Por último, registro que a jurisprudência do colendo TSE é tranqüila ao posicionar-se em 
consonância com a solução a que se chega nesta preliminar, pois nos termos do art. 219 do 
Código Eleitoral, não se declara a nulidade de ato processual se a parte não comprovar a 
existência de prejuízo6. 
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 Adriano Soares da Costa, em sua festejada obra "Instituições de Direito Eleitora" (8" ed, editora: Lúmen Júris, 2009, pág. 

382/383), leciona que (sic) "Encerrada a oitiva das partes e testemunhas, termina a fase probatória, cabendo apenas a 
realização das últimas alegações, quando serão apreciado? pelas partes todo o manancial de provas produzidas, com 
finalidade de sustentar a veracidade de suas alegações". 

 
5
EmbDcl no AgReg no RESPE n.? 33.818, origem: Francisco Sá/MG, reI. Min. Félix Fischer, DJe em 19/03/09, pág. 29.  

 



 
Em conformidade com o retro debatido, VOTO PELA REJEIÇÃO desta preliminar de 
cerceamento de defesa por não observância integral do rito do art. 22 da Lei Complementar 
64/1990 suscitada pelos recorrentes. 
 
 

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DECADÊNCIA 
 
 
Esta matéria foi levantada pelo recorrente .ao constatar que a representação por conduta 
vedada e abuso de poder político foi protocolada em 05/10/2008 no egrégio TRE/PA e não 
na 98ª Zona Eleitoral competente. 
 
O recorrente afirmou existência de prazo decadencial para propositura deste tipo de ação e 
que o ingresso em juízo absolutamente incompetente, com remessa ao órgão devido 
somente depois de escoado o interregno acima referido, atrairia decadência. 
 
A sentença recorrida adotou os seguintes fundamentos para afastar igual preliminar 
suscitada ainda em primeiro grau (sic):  
 
"A respeito do prazo, não há qualquer polêmica a ser levantada pois a representação foi 
proposta em 05.10.08, data em que foi realizado o 1°turno das eleições municipais, perante 
o TRE e não junto a 98ª Zona Eleitoral. Considero que a representação foi protocolada no 
prazo legal. Em pleito em que há necessidade de dois turnos (Lei 9.504/1997, artigo 2° e 
§1°) o prazo a ser observado para ajuizar as representações por violação aos artigos 73 até 
78 da Lei Eleitoral é a data em que realizado o 2° turno, pois se assim não fosse, eventual 
transgressão legal ocorrida entre a data em que realizado o 1°e 2° turno não poderia seria 
punível. (...) 
 
(...). 
 
Da mesma forma a questão do prazo decadencial está superado pela redação do § 12 do 
artigo 73 incluído pela Lei 12.034/2009, que fixa a data da diplomação como data limite para 
o ajuizamento da representação por conduta vedada. Tal inovação legislativa tem aplicação 
imediata e alcança os processos em curso. Por derradeiro a representação imputou também 
violação ao artigo 74 da Lei nº.9.504/1997, conduta que a jurisprudência do TSE não 
abrangeu na questão de. ordem do REspe 25.935, de 20.6.2006, que ficou limitada ao artigo 
73 seus incisos" (fls. 1224/1225). 
 
Consta nos autos certidões de fls. 1.620/1.622 que informa que a Representação da 
qual ora se recorre foi protocolada em 05/10/2008 às 18h43min no TRE/PA, conforme 
se vê do selo de protocolo às fls. 01 da sua petição inicial, sendo remetido para a 98a. 
Zona Eleitoral, na qual foi recebida às 19h50min após o horário de expediente forense 
do dia 05/10/2008, sendo que o registro e autuação do feito na 98a ZE/PA se deram 
somente em 07/10/2008, conforme se vê da capa dos autos. 
 
Assim, este contexto fático impõe a imprestabilidade da representação apresentada 
em juizo incompetente, conforme passo a demonstrar. 
 
Primeiramente, urge asseverar que a junção de condutas vedadas e abuso de poder em 
uma mesma representação é perfeitamente possível, máxime quando se nota que o juízo 
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 AgReg no AgReg no RESPE n." 21.651, origem: Canindé/CE, reI. Min. Ricardo Lewandowski, DJe em 01/02/2010, pág. 429; 

no mesmo sentido: TSE - AgReg no RESPE n. 30.974, origem: Turvo/Se, reI. Min. Joaquim Barbosa, Publicado em sessão de 
30/10/2008. 



processante adotou o rito mais amplo do art. 22 da LC n.?64/90, conforme despacho de fI. 
1.145. 
 
O primeiro passo que se deve dar é descobrir se o protocolo da exordial junto a este 
Tribunal atrai as conseqüências jurídicas apontadas pelos recorrentes, ou se mais acertada 
é a solução outrora reconhecida na sentença combatida, e encampada pelo Ministério 
Público em parecer de fls. 1.510/1.520. 
 
Sobre este ponto específico, penso que andou mal o recorrido ao entrar com representação 
na sede deste Regional, já que se tratava de juízo absolutamente incompetente. 
 
Como já dito, tratou-se em primeiro grau de representação por violação dos arts. 73 e 74 da 
Lei n. 9.504/97, atraindo portanto, a incidência do art.' 96, inciso I do retro mencionado 
diploma legal, o qual dispõe que as reclamações ou representações relativas ao 
descumprimento da Lei das Eleições devem dirigir-se aos juízes eleitorais, nas eleições 
municipais7. 
 
Seguindo esta linha, o e. TSE, ao expedir as normas aplicáveis às eleições de 2008, 
estabeleceu no art. 2°, § 3° da Res. n. 22.624/08 que "a representação que visar à cassação 
do registro ou do diploma deverá ser apreciada pelo juiz competente para deferir o registro 
de candidatos" 
 
Em igual sentido, este Regional, ao cumprir a determinação contida no art. 96, § 2° da Lei 
das Eleições8, expediu a Resolução TRE/PA n. 4.324, fixando em seu art. 1°, inciso I, o 
Juízo da 98ª ZE/PA como competente para o registro de candidaturas e das pesquisas 
Eleitorais com as reclamações e representações a ela pertinentes. 
 
Portanto, claro se vê que a representação não deveria ter sido protocolada na sede desta 
Corte. E há mais neste sentido.  
 
É que no período eleitoral há expressa determinação para que as Serventias 
permaneçam abertas, em regime de plantão, aos sábados domingos e feriados. Em se 
tratando das eleições de 2008, este período ia de 05 de julho a 13 de novembro, 
abrangendo desta forma, o dia das eleições, conforme Resolução do TSE n. 22.579/07 
que estabeleceu o calendário eleitoral daquele pleito . 
 
A esta altura, resta claro que a 98ª ZE/PA era o JUIZO competente para a representação 
contra os recorrentes, e ali deveria ter sido protocolada a medida, pois além de determinada 
a abertura dos Cartórios Eleitorais deste Estado até as 19:00 horas (Portaria TRE/PA n. 
9.710), cabia à parte \ autora/Recorrido a demonstração de fato que negasse esta 
normalidade, ou seja, cabia ao ora recorrido comprovar que junto à Serventia era impossível 
dar entrada na ação, o que não foi feito nos presentes autos. 
 
Por outro lado, embora não houvesse à época prazo específico na lei eleitoral para as 
representações e reclamações a que se referem o art. 73, o Tribunal Superior Eleitoral, 
decidindo questão de ordem no julgamento do RO 748/PA, definiu que tal prazo seria o de 
05 (cinco) dias a contar do conhecimento provado ou presumido do ato repudiado, 

                                                           
7
 "Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao seu 

descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: 
I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;" 

 
8 "Art. 96. (OMISSIS). 

§2° - Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará' 
um Juiz para apreciar as reclamações ou representações". 



ressaltando-se que tal prazo possuiria uma natureza decadencial, ou seja prazo de direito 
material, por estar a .decadência, segundo TARTUCE9, "associada a direitos potestativos e 
às ações constitutivas, sejam elas positivas ou negativas, que é o caso das representações 
do artigo 73 da Lei 9.504/1997, pois estas visam constituir negativamente, isto é, 
desconstituir, o registro do candidato ou o seu diploma, em virtude da inelegibilidade 
cominada (inelegibilidade sanção) por conduta vedada, conforme entende a doutrina pátria 
de DA COSTA10. 
 

"OBVIAMENTE QUE SE A SENTENÇA CONSTITUI O 
ESTADO DE INELEGIBILlDADE COMINADA, POIS É PELO 
PROCESSO QUE SE APURA SE HOUVE OU NÃO O ABUSO 
DE PODER ECONÓMICO OU POLÍTICO, A ENSEJAR 
SENTENÇA QUE IRROGA A PENA DE INELEGIBILlDADE AO 
NAClONAL. SE NAO HOUVER SENTENÇA, OU SE ESTA 
NAO FOR DENEGATÓRIA DO PEDIDO, NÃO HAVERÁ 
INELEGIBILIDADE, POIS NÃO É ELA, EM CASOS TAIS, 
ORIGINADA IPSO IURE, PORÉM DEPENDENTE DE 
SENTENÇA". 

 
 
Ademais, por ser prazo decadencial não se lhe impõe nenhuma causa interruptiva, 
suspensiva nem impeditiva por ausência de previsão legal específica (art. 207 do CC/2002), 
não podendo o fato de ter sido proposta a representação em juízo incompetente produzir 
quaisquer efeitos em relação ao cômputo do prazo de decadência, senão vejamos: 
 

ART. 207. SALVO DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO, 
NÃO SE APLICAM A DECADÊNCIA AS NORMAS QUE 
IMPEDEM, SUSPENDEM OU INTERROMPEM A 
PRESCRIÇÃO. 

 
Citemos, então, a referida questão de ordem: 

 
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTAS VEDADAS. LEI 
N°. 9.504/97, ART. 73. QUESTÃO DE ORDEM. 
ACOLHIMENTO - O PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE 
REPRESENTAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DAS 
NORMAS DO ART. 73 DA LEI DAS ELEIÇÕES. É DE CINCO 
DIAS A CONTAR DO CONHECIMENTO PROVADO OU 
PRESUMIDO DO ATO REPUDIADO PELO 
REPRESENTANTE, RECURSO ORDINÁRIO. 
REPRESENTAÇÃO., INTEMPESTIVIDADE. RECURSO 
DESPROVIDO. (TSE. Questão de Ordem no Recurso Ordinário 
de N° 748/PA, REL. MIN. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRAS. 
DJ DE 26.08.2005, P. 174) (grifo nosso). 

 
 
A doutrina também assim se manifestou a respeito do referido RO 748/PA, explicando sua 
origem e seus motivos para a fixação do referido prazo em cinco dias a contar do 
conhecimento do fato, senão vejamos: 
 

"PARA FACILITAR NOSSA EXPOSIÇÃO TOMEMOS COMO 
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 TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Vol. 1.43, Ed. São Paulo: Método, 2009. p. 406. 
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 DA COSTA, Adriano Soares. Instituições de direito eleitoral. 83 Ed. Rio de Janeiro: lumen juris, 2009. p. 283. 



EXEMPLO A LIDE SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO TSE, 
OBJETO DO RO 748. TRATAVA-SE DE REPRESENTAÇÃO 
PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O 
CANDIDATO AO GOVERNO DO PARA, APOIADO PELO 
GOVERNADOR DAQUELE ESTADO QUE TERIA SIDO 
BENEFICIADO INDEVIDAMENTE COM PLACAS APOSTAS 
NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ONDE SE REALIZARAM JOGOS 
DA COPA DOS CAMPEÓES, TORNEIO DE FUTEBOL DE 
ÂMBITO NACIONAL, DISPUTADO NO PERÍODO DE 03 A 31 
DE JULHO DE 2002, COM VEICULAÇÃO DE 
PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DE OBRAS DO 
GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS -DE ENGENHOS 
PUBLlCITÁRIOS TÍPICOS DE TORNEIOS DESPORTIVOS; 
DE FÁCIL E PERMANENTE VISUALlZAÇÃO, TANTO PELO 
PÚBLICO PRESENTE NO ESTÁDIO QUANTO PELOS 
TELESPECTADORES. ADEMAIS PLACAS COM LOGOTIPOS 
DA ADMINISTRAÇAO, ANUNCIANDO OBRAS REALIZADAS 
NO ESTADO, ESTAVAM AFIXADAS NO MURO DE ARRIMO 
DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO, ACOMPANHANDO 
TODA A EXTENSÃO LATERAL DO CAMPO DE JOGO, COM 
SEUS APROXIMADÁMENTE 100 METROS DE 
COMPRIMENTO, BEM COMO SOBRE O GRAMADO. ESSA 
PROPAGANDA INSTITUCIONAL, COM NATUREZA 
SUBLlMINARMENTE ELEITORAL, TERIA SIDO VEICULADA 
NO PERÍODO VEDADO PELO ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA 
'B', DA LEI N° 9.504/97. O RESULTADO DO SEGUNDO 
TURNO DAS ELEIÇÕES TERIA OCORRIDO NO DIA 5 DE 
NOVEMBRO DE 2002 E A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS EM 
17 DE DEZEMBRO DE 2002. A REPRESENTAÇÃO TERIA 
SIDO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS AS 
ELEIÇÕES E ANTES DA DIPLOMAÇÃO, EXATAMENTE DIA 
13 DE NOVEMBRO DE 2002. O OBJETO DA 
CONTROVÉRSIA PROCESSUAL ENTABULADA PELOS 
MEMBROS DO TSE ESTARIA NA NECESSID(1.DE DE 
IMPEDIR ESTOQUE DE DEMANDAS ELEITORAIS PARA 
SEREM MANEJADAS APENAS APÓS O RESULTADO DO 
PLEITO, O QUE' ENSEJARIA UMA DETURPAÇÃO DA 
FINALIDADE DAS AÇÕES ELEITORAIS, COMO EXPOSTO 
EM DETALHES ANTERIORMENTE. O MINISTRO MADEIRA 
INVOCOU EM FAVOR DA SUA TESE A NORMA VEICULADA 
PELO §4° DO ART. 73 DAQUELE DIPLOMA LEGAL: 'O 
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NESTE ARTIGO 
ACARRETARÁ A SUSPENSÃO IMEDIATA DA CONDUTA 
VEDADA, QUANDO FOR O CASO, E SUJEITARÁ OS 
RESPONSÁVEIS A MULTA NO VALOR DE CINCO A CEM 
MIL UFIR'. A SUSPENSÃO IMEDIATA DA CONDUTA 
VEDADA É MEDIDA LlMINAR SATISFATIVA, IMPEDINDO A 
CONTINUIDADE DA VIOLAÇÃO JÁ INICIADA. ATENDE AO 
INTERESSE PÚBLICO DE PROIBIR O DANO AO BEM 
JURÍDICO TUTELADO, MANTENDO A ISONOMIA ENTRE 
OS CANDIDATOS E VERGASTANDO O ABUSO DE PODER 
POLÍTICO EM DESFAVOR DA LIBERDADE DO VOTO. 
AQUI, POR EVIDENTE, HÁ PROVIMENTO DE URGÊNCIA A 
SER CONCEDIDO, CUJO INTERESSE DE AGIR APENAS SE 
PÕE DE MANIFESTO SE A MEDIDA JUDICIAL BUSCADA 



FOR CÉLERE. A DEMORA OU A INÉRCIA DOS 
INTERESSADOS FAZ CONSUMAR A' VIOLAÇÃO DO 
ORDENAMENTO JURÍDICO ÀS INTEIRAS" (DA COSTA, 
Adriano Soares. Instituições de Direito Eleitoral. 8a Ed. Rio de 
Janeiro: Lumen juris, 2009. p. 631-632). (grifo nosso). 

 
Em que pese alguns entenderem que o Poder Judiciário não poderia legislar, como no caso 
acima, em que criou um prazo que a lei não previa, o Supremo Tribunal Federal passou a 
decidir desde 2607, que em caso de inércia do Poder Legislativo cabe ao Judiciário 
determinar, por meio de ações que Ihes venham a provocar a jurisdição, reger as relações 
jurídicas até que a lei seja criada ou alterada, como o fez, no julgamento dos Mandados de 
Injunção 670 e 748 (caso da greve "no serviço público, cuja relatoria do Ministro Gilmar 
Mendes, tendo sido julgados em 25.10.2007), o que vislumbra ser aplicado no âmbito da 
justiça eleitoral, esclarecendo-se que tal prazo decadencial teve vigência, até a reforma 
eleitoral trazida pela lei n.12.034/2009. 
 
Ressalte-se, ainda, que o próprio relator na referida questão de ordem, o Ministro Gilmar 
Mendes, em seu voto ainda no RO 748/PA, justificou a necessidade de tal prazo 
decadencial entendendo que "aguardar que as eleições se realizem, sob tamanha e 
pública influência, desqualifica a representação que se faz abusiva e desconectada 
com o interesse público" (grifo nosso). 
 
Portanto, não se justifica em nenhuma hipótese o ato de aguardar a realização de um 
suposto 2° turno, como fundamenta a sentença a quo, para propor representações 
referentes a fatos ocorridos no período anterior ao 1° turno, ou seja, a data limite é o dia da 
eleição tomando-se como base o 1° turno. O 2° turno somente seria considerado como ,data 
limite para fatos ocorridos após o 1° turno, o que não é o caso em tela. 
 
Ademais, entendo a inovação legislativa trazida pela lei nº 12.034/2009, que registre-
se, estabeleceu a data da diplomação como termo final para o ajuizamento das 
representações fundadas no art. 73 da lei n° 9.504/97, fixando ainda, o rito do art. 22 
da LC nº 64/90, como aquele a ser obedecido, porém vejo que a retroação de efeitos, 
além de esbarrar no princípio tempus regit actum, violaria a segurança jurídica, isto 
porque aplicar "para trás" um prazo mais dilatado criado em novo diploma legal tanto 
poderia "ressuscitar" processo julgados, quanto convalidar ações erroneamente 
ajuizadas, fatos que entremostram desde logo a inviabilidade de utilização do novo 
interregno temporal nestes autos, até porque não se trata de prazo meramente 
processual, mas de prazo decadencial que fulmina não apenas a pretensão mas sim o 
próprio direito. 
 
Além dessa perda do prazo decadencial, o TSE, em Questão der Ordem no RESPE n. 
25.935/SC (DJ em 25/08/06), assentou que deveria ser reconhecida a inexistência de 
interesse processual nas ações fundada no art. 73 da Lei n.? 9.504/97, propostas após a 
data das eleições e sem observar também. o prazo estipulado pela Questão de Ordem no 
RO 748/PA, de modo a se evitar o armazenamento tácito, obrigando os interessados a 
promover ações antes de apurado o resultado das eleições, ou seja, assentou que mesmo 
que não se considerasse o prazo de 05 dias contados do conhecimento do fato deveria ao 
menos considerar o prazo até o dia das eleições. 
 
Com esteio neste entendimento, as reiteradas decisões daquele superior tribunal passaram 
a reconhecer também a carência do direito de ação, pela falta de interesse de agir, em todos 
os demais feitos em que a propositura se deu além daquele marco temporal, porém entendo 



que neste caso concreto tal falta de interesse processual foi abarcada pela decadência11, ou 
seja, a decadência fez surgira perda do direito em si. 
 
Assim, conforme se vê dos autos, o Recorrido/Representante teve bastante tempo para 
propor a representação, visto que tais condutas praticadas pelo Recorrente não foram 
realizadas nas datas próximas ao 1º turno, mas sim em alguns meses antes das eleições, 
sendo tal situação de conhecimento do mesmo e do douto Ministério Público, não 
obedecendo o Recorrido nem o prazo determinado pelo Questão de Ordem no RO 748, nem 
o prazo limite da data das eleições. 
 
De fato, o juízo onde deveria ter sido protocolada a representação era o da 98ª ZE/PA 
até às 19h do dia 05/10/2008, o qual conforme se vê das certidões de fls. 1.620/1.622 
recebeu-a somente às 19h50min do dia 05/10/2008, após o horário definido por 
regulamentação desta egrégia corte (a Portaria citada acima definiu que o horário de 
funcionamento das zonas eleitorais seria de até às 19h00min), considerando-se 
assim, apresentada no dia útil seguinte qual seja, o dia 07/10/2008, o que o fez por sua 
própria conta e risco, não podendo esta egrégia Corte "proteger os que dormem", 
conforme o brocardo latino "dormientibus non succurrit jus", em tudo observando-se 
o que dispõe a jurisprudência: 
 

PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
INTEMPESTIVIDADE -NÃO CONHECIMENTO –AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO (...) III QUANTO AO 
CUMPRIMENTO DO PRAZO RECURSAL, DEVE A PARTE 
LEGITIMAMENTE INTERESSADA INTERPOR O RECURSO 
NO PROTOCOLO JUDICIAL DENTRO DO HORÁRIO DO 
EXPEDIENTE FORENSE, COMO, ADEMAIS, PRESCREVE O 
§ 3° DO ART. 172 DO CPC; IV - REGISTRE-SE QUE, 
QUANDO O ALUDIDO ARTIGO, EM SEU §§ 1° E 2°, 
ESTABELECE QUE OS ATOS PROCESSUAIS PODERÃO 
SER PRATICADOS ATÉ AS 20 HORAS, CUIDA ELE 
DAQUELES ATOS EXTERNOS, E QUE, DIVERSAMENTE, 
AOS ATOS A SEREM PRATICADOS INTERNAMENTE 
OBEDECEM ÀS LEIS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E' 
AOS REGIMENTOS INTERNOS DOS TRIBUNAIS, SENDO 
IRRELEVANTE SE NÃO COINCIDIREM OS HORÁRIOS 
NESTES PREVISTOS COM AQUELE DO CAPUT DO 
DISPOSITIVO; V - NO CASO VERTENTE, O RECURSO DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO FOI INTERPOSTO NO ÚLTIMO 
DIA DO PRAZO RECURSAL E APÓS O ENCERRAMENTO 
DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE FORENSE REGULAR. 
EVIDENTE, POIS, A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 
PRECEDENTES DO STJ (RESP N° 298.626/SP); VI - 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
(Relator (a): Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER 
Julgamento: 20/08/2008 Órgão Julgador: SÉTIMA TURMA 
ESPECIALIZADA Publicação: DJU - Data::22/09/2008 - 
Página:686) 
 

Ademais, apesar de o douto representante do Ministério Público em seu parecer afirmar que 
a entrega da petição no protocolo do TRE/PA ao invés de ter 'sido protocolado na 98ª zona 

                                                           
11

 Neste sentido: TSE - AgReg no RESPE n.? 28.469, origem: Carnaubeira da Penha/PE, reI. Min. Cezar Peluso, DJ em 
18/04/2008, pág. 10; AgReg no RESPE n.? 28.344, origem: Ibaretama/CE, reI. Min. Marcelo Ribeiro, DJ em 01/09/08, páq, 
18; RESPE n.? 25.745, origem: Bragança Paulista/SP, rei Min. Ayres Brito, DJ em 08/08/07, pág. 230. 



eleitoral, não teria qualquer relevância, ouso discordar de tal posicionamento, pois não 
havendo regra especial que determine tal situação, conforme se vê do caput do art. 96 supra 
descrito, deve seguir-se a regra geral de competência, ou seja, a do juiz eleitoral e não da 
corte eleitoral. 
 
Portanto, entendo que o prazo da proposição da representação é o do recebimento no juízo 
competente, mesmo tendo sido recebido e encaminhado em seguida pelo juízo 
incompetente, visto que o protocolo da petição inicial em juízo sabidamente incompetente 
não tem o condão de interromper o prazo decadencial para a representação, até porque, 
como dito alhures, os prazos decadenciais não estão sujeitos a nenhum tipo de interrupção, 
suspensão nem impedimento, sendo este posicionamento, jurisprudencial pátrio do Superior 
Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, senão 
vejamos: 
 

AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ORDINÁRIO. 
PROTOCOLO EM TRIBUNAL DIVERSO. 
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A 
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO É AFERIDA PELA DATA 
DO PROTOCOLO NESTE TRIBUNAL, PORTANTO É 
IRRELEVANTE O DIA EM QUE A PETIÇÃO FOI 
APRESENTADA EM JUÍZO ·DIVERSO. À PARTE INCUMBE 
INTERPOR O RECURSO CABÍVEL, NO PRAZO OPORTUNO, 
PERANTE O Juízo COMPETENTE. PRECEDENTES: STJ, 3a 
TURMA,AGR-AGR-RESP N° 830.524/DF, REL. MIN. SIDNEI 
BENETI, DJE DE 15.9.2008; STJ, 5a TURMA, AGR-ED-RESP. 
N° 865.490IDF, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 
DE 15.9.2008. (TSE, MIN. REL. FELlX FISCHER, RO AGR 
2252 MT DJE - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÕNICO; DATA 
29/04/2009, PÁGINA 59). (GRIFO NOSSO).  
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO 
ADMITIDO. INTEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO PROTOCOLADA 
EM TRIBUNAL DIVERSO. 1. A TEMPESTIVIDADE DO 
AGRAVO REGIMENTAL PREVISTO NO ARTIGO 258 DO 
RISTJ É VERIFlCADA MEDIANTE O PROTOCOLO DA 
PETiÇÃO NA SECRETARIA DESTA CORTE, SENDO 
IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE PROTOCOLO EM 
TRIBUNAL DIVERSO, INCOMPETENTE PARA PROCESSAR. 
E JULGAR O RECURSO. 2. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. (STJ AG 758662 RJ 2006/0073916-6, MIN. 
REL. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - DJ 
08/1D/2007 P. 263). (grifo nosso). 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
CONHECIDO. 1. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO 
EQUIVOCADAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. 2. A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE É 
INTEMPESTIVO O. RECURSO PROTOCOLADO POR 
Equívoco EM TRIBUNAL DIVERSO E RECEBIDO SOMENTE 
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO 
RECORRIDA. PRECEDENTES "(RE 563.289-AGR, MIN. REL. 
CARMEN LÚCIA, DJ 10.8.2008). (grifo nosso). 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR 
(STF) QUE LHE NEGA PROVIMENTO - RECURSO DE 
AGRAVO DEDUZIDO CONTRA TAL ATO DECISÓRIO – 



PETIÇÃO RECURSAL PROTOCOLADA, NO ENTANTO, 
PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) 
INTEMPESTlVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO EM 
QUESTÃO, PORQUE JÁ ESGOTADO O PRAZO LEGAL, 
QUANDO DO SEU ENCAMINHAMENTO AO PROTOCOLO 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, (STF) NÃO-
CONHECIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
OPOSTOS À DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO 
CONHECEU, POR EXTEMPORÂNEO, DO RECURSO DE 
AGRAVO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS 
COMO RECURSO DE AGRAVO - RECURSO IMPROVIDO 
(STF AI-AgR-ED 709339 PR s: , Min. Re1.CELSO DE MELLO, 
DJE 30.04.2009). (grifo nosso). 

 
Desse modo, VOTO PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA 
REPRESENTAÇÃO para fins de reconhecer a ocorrência de decadência, nos moldes do 
que acima foi exposto. 
 
É a fundamentação. Passo a proferir o voto. 
 
Isso posto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, dando-lhe provimento para, acolhendo 
a preliminar supra citada, reconhecer a extinção do processo com resolução de mérito nos 
moldes do art. 269, IV, do CPC, em virtude de ter se operado a decadência do prazo para 
propositura da representação eleitoral prevista no art. 96 da Lei 9.504/1997 e na decisão 
proferida em Ouestão.de Ordem no Recurso Ordinário de n°. 748 pelo TSE, tomando-se por 
base a certidão dos autos de fls.1620/1622. 
 
É como voto e submeto à apreciação dos meus pares. 
 
Belém, 15 de junho de 2010. 


