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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL!

ACÓRDÃO 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 434-97. 
2011.6.00.0000 - CLASSE 32— BELÉM - PARÁ 

Relator: Ministro Henrique Neves da Silva 
Agravante: Duciomar Gomes da Costa 
Advogados: Sábato Giovani Megale Rossetti e outros 
Agravado: José Benito Priante Júnior 
Advogados: Inocêncio Mártires Coelho Junior e outros 

Eleições 2008. Representação. Condutas vedadas. 
Arts. 73 e 74 da Lei n° 9.504197. Decadência. 
1. Hipótese em que, além de debater a matéria, o 
acórdão regional expressamente se referiu ao dispositivo 
legal tido como violado pela decisão agravada, o que 
satisfaz o requisito do prequestionamento que ocorre 
quando a questão federal é examinada e discutida pelas 
instâncias ordinárias. 
2. Eventual falha na demonstração da divergência 
jurisprudencial não impede que o recurso especial seja 
examinado sob o ângulo da violação à lei federal. 
Agravo regimental a que se nega provimento. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto do 

relator.

Brasília, 

7ENRIQUE;^1NEVES 

 nobro de 2013. 

MINISTR 	DA SILVA - RELATOR
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: 

Senhora Presidente, Duciomar Gomes da Costa interpôs o agravo regimental 

de fls. 1.832-1.847 contra a decisão de fis. 1.823-1.830, pela qual o então 

relator, Ministro Marcelo Ribeiro, com fundamento no art. 36, § 71, do 

Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, deu parcial provimento ao 

recurso especial interposto por José Benito Priane Júnior, a fim de reformar o 

acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, para que, afastada a preliminar 

de decadência do direito de ação proposta com fundamento do art. 74 da 

Lei n° 9.504197, prosseguisse no julgamento dos recursos eleitorais como 

entendesse de direito. 

Reproduzo o teor do relatório da decisão agravada 

(fis. 1823-1.826): 

José Benito Priante Júnior propôs representação em desfavor 
de Duciomar Gomes da Costa e Anivaldo Juvenil Vale, 
respectivamente, prefeito e vice-prefeito de Belém-PA, reeleitos em 
2008, e da Coligação Majoritária União por Belém, noticiando a 
prática de condutas vedadas (fis. 33-50). 
O Juízo da 981 Zona Eleitoral-PA, julgando parcialmente procedente 
a ação, cassou os diplomas dos 1 0 e 2° representados e condenou 
Anivaldo Juvenil Vale, bem como a Coligação Majoritária União por 
Belém, ao pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) (fis. 1.255-1.282). 
O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), à unanimidade, 
acatando a preliminar de intempestividade suscitada nos recursos 
eleitorais interpostos pelos representados, julgou extinto o processo 
com resolução de mérito. O acórdão foi assim ementado (ti. 1.582): 

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROTOCOLO 
EM JUÍZO INCOMPETENTE E ENCAMINHAMENTO PARA O 
JUÍZO COMPETENTE NO DIA 0511012008 ÀS 19HSOMIN 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
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elastecido para o 2 0 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°. 9.7101TRE/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. 

Os embargos de declaração opostos a essa decisão foram rejeitados 
(fls. 1.674-1.677). 
José Benito Priante Júnior interpôs, então, recurso especial 
(fis. 1.682-1.699), no qual apontou violação aos arts. 184, § 1°, II, do 
CPC, 74 da Lei das Eleições e 20 da Constituição Federal, bem 
como dissídio jurisprudencial. 
Aduz, em síntese, que (1.687-1.695): 

12. Ao chegar ao protocolo da Zona Eleitoral foi surpreendido 
com o precoce fechamento do setor, razão pela qual, ajuizou a 
demanda diretamente no protocolo do Tribunal Regional 
Eleitoral, único que se encontrava em funcionamento. 
13. A Representação foi protocolada no e. Regional do Pará 
às 18h43 do dia 05.10.2008 (repita-se, data em que realizado o 
10 turno da eleição de 2008). Depois regular tramitação interna 
(autuação, distribuição e etc...), a ação eleitoral foi endereçada 
ao juízo competente e recebida pela magistrada titular da 98a 
ZE às 19h50 do mesmo dia. 

E ... ]

17. Ocorre que no dia 05.10.2008 (último dia para o 
ajuizamento de demanda eleitoral envolvendo condutas 
vedadas) o protocolo das zonas eleitorais de Belém/PA, 
funcionou em regime especial, melhor explicando, em horário 
reduzido, por força da Portaria TRE-PA 994112008. 
18. O horário normal de funcionamento da justiça eleitoral no 
Pará, incluindo o setor de protocolo era até as 19h. [...] 
[ ... ] Este tema foi exaustivamente discutido nos debates orais 
pelos ilustres membros do e. Regional que concluíram por 
rejeitar a prorrogação do prazo, mesmo reconhecendo o 
fechamento antecipado do protocolo da 98a ZE/PA no dia 
0511012008. [...] 

E ... ] 

27. A despeito de o julgado revelar que na representação 
intentada e a sentença apuraram os ilícitos previstos no artigo 
74 da Lei das Eleições, o acórdão recorrido apregoou que se 
aplicaria igualmente ao citado dispositivo a decadência/falta de 
interesse de agir. 

Alega que a decisão recorrida, ao deixar de prorrogar para o primeiro 
dia útil subsequente o vencimento de prazo que recaiu em dia sem 
expediente normal, violou o art. 184, § 1°, II, do CPC. 
Sustenta que o Tribunal de origem atuou como legislador positivo ao 
criar o prazo decadencial para o ajuizamento de ação eleitoral
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fundada no art. 74 da Lei das Eleições, a qual, conforme a 
jurisprudência firmada, deve ser proposta até a diploma ção. 
O recurso especial teve seguimento negado pelo presidente do 
TRE/PA (lis. 18-22), tendo sido interposto agravo de instrumento. 
Contrarrazões ao agravo às fis. 1.752-1.769. 
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo provimento do 
agravo, bem como pelo parcial provimento do recurso especial para 
que o acórdão regional fosse anulado e, ato contínuo, proferido novo 
julgamento pelo Tribunal Regional (lis. 1.776-1.780). 
Às lis. 1.782-1.787, dei provimento ao agravo de instrumento para 
melhor exame do recurso especial. 
Contrarrazões ao recurso especial às lis. 1.801-1.821. 
É  relatório. 

Nas razões do agravo regimental, Duciomar Gomes da Costa 

sustenta, em suma, que: 

a) o art. 74 da Lei no 9.504197 não está prequestionado, o que 

inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal, único 

argumento acolhido na decisão agravada, para dar parcial 

provimento ao apelo do agravado; 

b) "quanto ao inconformismo do ora agravado de que a 

intempestivIdade não poderia ser acolhida tendo em vista que 

o expediente forense havia encerrado antes do horário normal, 

o Regional deixou claro que o horário de funcionamento do 

juízo competente nos dias das eleições era das 08h as 17h" 

(fl. 1.841), sendo acertada a decisão do Presidente do Tribunal 

a quo de que para modificar essa conclusão encontraria óbice 

nas Súmulas 7 do STJ e 279 do STF; 

c) em face da ausência de prequestionamento acerca da 

violação ao art. 74 da Lei das Eleições, a pretensa alegação de 

divergência jurisprudencial esbarraria na ausência de cotejo 

analítico entre os acórdãos confrontados, impossibilitando a 

aferição da similitude fática entre os julgados. Além disso, o 

agravado somente mencionou ementa dos supostos julgados 

paradigmas.
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Requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja 

negado provimento ao recurso especial. 

Por despacho à fi. 1.890, em respeito ao princípio do 

contraditório, determinei a abertura de prazo para manifestação do agravado. 

Foram apresentadas contrarrazões às fis. 1.892-1.894, nas 

quais o agravado defende que o tema foi prequestionado, porquanto debatido 

no acórdão regional e transcreve trechos do recurso especial nos quais se 

tratou da questão. 

Os autos me foram redistribuídos, nos termos do art. 16, § 70, 

do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. 

É o relatório.

VOTO 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA 

(relator): Senhora Presidente, o agravo regimental é tempestivo. A decisão 

agravada foi publicada no DJe de 4.5.2012, sexta-feira (fi. 1.831), e o apelo foi 

interposto em 8.5.2012, terça-feira (fI. 1832), em petição subscrita por 

advogado habilitado (procuração à fl. 1.848). 

Confiram-se os fundamentos da decisão agravada, proferida 

pelo então relator, Ministro Marcelo Ribeiro, in verbis (fis. 1.826-1.830): 

O recurso merece parcial provimento. 
Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto 
(fis. 1.598-1.600): 

Consta nos autos certidões de fls. 1.62011.622 que informa que 
a Representação da qual ora se recorre foi protocolada em 
0511012008 às 18h43min no TRE/PA, conforme se vê do selo 
de protocolo às fls. 01 da sua petição inicial, sendo remetido 
para a 981 Zona Eleitoral, na qual foi recebida às 19h50min 
após o horário de expediente forense do dia 0511012008, sendo 
que o registro e autuação do feito na 981 ZE/PA se deram 
somente em 0711012008, conforme se vê da capa dos autos.
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Assim, este contexto fático impõe a imprestabilidade da 
representação apresentada em juízo incompetente, conforme 
passa a demonstrar. 

A esta altura, resta claro que a 981 ZE/PA era o juízo 
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. 

Vê-se, assim, que a inicial foi recebida na 98 1 ZE/PA, juízo 
competente para processar e julgar o feito, às 19h50min do dia 
5.10.2008, fora do horário de expediente, fato que ocasionou o 
registro e autuação do feito somente em 7.10.2008. 
Segundo a jurisprudência deste Tribunal, firmada antes do advento 
da Lei n° 12.03412009, a representação por conduta vedada deve ser 
proposta até a data da eleição. Nesse sentido, confiram-se os 
seguintes julgados: AgRgREspe n° 25. 788/SP, DJ de 11.10.2007, 
rei. Min. Gerardo Gross Ac. n° 25. 745/SP, DJ de 8.8.2007, 
rei. Min. Carlos Ayres Britto; REspe n° 25. 758/SP, DJ de 11.4.2007, 
rei. Min. Cezar Peiuso. 
Alega o recorrente que o horário de funcionamento do protocolo da 
988 ZE de Belém/PA foi encerrado mais cedo no dia 05.10.2008 
(dia da eleição), às 17 horas, motivo pelo qual o prazo para 
interposição da representação com base em conduta vedada 
(art. 73 da Lei n° 9.504197) deveria ter sido prorrogado para o 
primeiro dia útil subsequente. 
A Corte de origem, no julgamento dos embargos de declaração, 
assentou que o expediente forense não foi encerrado antes do 
horário normal, já que o horário normal de funcionamento no dia das 
eleições seria até as 17 horas, conforme se verifica de seu voto 
condutor (fis. 1.676-1.677): 

Com relação ao argumento de omissão de em virtude de não 
ter sido observado por este douto juízo a ausência de 
normalidade do funcionamento do protocolo do juízo 
competente na data final para o ingresso da representação o 
que ensejaria na prorrogação do prazo fatal para o dia útil 
subseqüente, ENTENDO NÃO PROCEDER, uma vez que o 
funcionamento regular do protocolo do juízo competente no dia 
das eleições era das 08h às 17h conforme determinado pela 
Portaria de 
n° 994 1/2008-TRE/PA, sendo que tal previsão era de 
conhecimento público inclusive do ora Embargante o qual 
deveria ter proposto sua representação no prazo e dentro do 
horário de funcionamento do protocolo, pois, repita-se, o direito 
não protege quem dorme, [...]. 

[...J
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Portanto não se trata de encerramento do expediente forense 
antes da hora normal, pois a normalidade do horário de 
funcionamento do juízo competente no dia das eleições em 
0511012008 era o das 08h às 17h. 

Fixada tal premissa, não há como se modificar a conclusão a que 
chegou o Tribunal a quo sem incorrer em vedado reexame dos 
elementos fático-probatórios dos autos, providência incabível nesta 
sede recursal, a teor dos Enunciados Sumulares n° 2791STF e 
n° 7/STJ. 
Todavia, merece reparo o entendimento manifestado no acórdão 
integrativo de que "a decadência se operou no caso em tela tanto 
pelas disposições do art. 73 como pelas do art. 74 ambos da Lei das 
Eleições" (fl. 1.677). 
Na linha da jurisprudência desta Corte, a representação proposta 
para apurar abuso de autoridade, nos moldes previstos no art. 74 da 
Lei n° 9.504/97, pode ser proposta até a diplomação dos eleitos. 
Confira-se, nesse sentidá, o seguinte precedente: 

REPRESENTAÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO. 
ABUSO DO PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE. ATOS 
DE CAMPANHA EM EVENTO OFICIAL. INFRAÇÃO 
AOS ARTS. 73, 1 E IV, E 74 DA LEI No 9.504/97. 
PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO. 
PODERES ESPECIAIS. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. 
AUSÊNCIA	DE	CANDIDATURA	FORMALIZADA. 
INTEMPESTIVIDADE.	APRESENTAÇÃO.	ROL DE 
TESTEMUNHAS. DOCUMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. REJEIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. 
POTENCIALIDADE. DESEQUILÍBRIO. RESULTADO DO 
PLEITO. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO. 
A representação para apurar o abuso de autoridade previsto no 
art. 74 da Lei no 9.504197 pode ser ajuizada até a diplomação 
dos eleitos. [ ... ] 
(RP n° 929/DF, DJ de 27.02.2007, rei. Mm. Cesar Asfor Rocha) 

Assim, no tocante à apontada violação ao art. 74 da Lei das 
Eleições, com razão o recorrente. 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, com 
base no art. 36, § 7°, do RITSE, a fim de reformar o acórdão regional 
- que julgou extinto o processo com julgamento de mérito - e 
determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do 
Pará, para que, afastada a preliminar de decadência do direito de 
ação proposta com fundamento no art. 74 da Lei n° 9.504197, 
prossiga no julgamento dos recursos eleitorais interpostos pelos ora 
recorridos, como entender de direito. 

O agravante aponta que o recurso especial não poderia ser 
conhecido, por ausência de prequestionamento, porquanto o TRE/PA não se 
manifestou sobre a violação à regra do art. 74 da Lei das Eleições.	

#
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O argumento não prospera. 

O acórdão regional que examinou os embargos de declaração 

opostos perante o TRE/PA analisou a matéria, nos seguintes termos (fl. 1677): 

Com relação a omissão no julgado por não ter se manifestado 
sobre o fato de que a decadência se aplicaria também às previsões 
do art. 74 da Lei das Eleições, entendo também não proceder, visto 
que a decadência fulmina o direito material que deu origem à 
representação eleitoral do ora Embargante independentemente do 
artigo em que estejam baseadas suas alegações. 
Desse modo, entendo que a decadência se operou no caso em tela 
conforme decidido por esta egrégia corte tanto pelas disposições do 
art. 73 como pelas do art. 74 da Lei das Eleições, não havendo a 
omissão alegada. 

Tendo sido a matéria e o dispositivo legal expressamente 

mencionados na decisão recorrida, não há que se falar em falta de 

prequestionamento. 

O agravante alega, também, que o agravado não teria 

demonstrado de forma analítica a divergência jurisprudencial, não sendo 

suficiente a mera transcrição de ementa. 

Verifica-se, porém, da decisão agravada, que o eminente 

Ministro Marcelo Ribeiro considerou que o recorrente tinha razão "no tocante à 
apontada violação ao art. 74 da Lei das Eleições". 

Ou seja, o recurso especial foi provido por violação à lei, sendo 

consequentemente improdutiva a discussão sob a sua admissibilidade pelo 

ângulo da divergência jurisprudencial, ainda que a decisão agravada tenha se 

valido de acórdão anterior deste Tribunal. 

Neste ponto, aliás, o agravante não se desincumbiu de 

enfrentar o fundamento da decisão agravada que considerou que a 

jurisprudência citada por ele não se aplica ao art. 74 da Lei n° 9.504197. Incide 

na espécie, portanto, a Súmula n° 182, do STJ. 

Por fim, no que tange ao momento do ajuizamento da 

representação, como dito na decisão agravada, na parte em que há 

concordância do agravante, o Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Pará, 

no exame soberano das provas, afirmou que o protocolo do Tribunal
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manteve-se "aberto das 08h às 17h conforme determinado pela Portaria de 
n° 994112008-TRE/pA" E, no acórdão dos embargos de declaração, além da 
reafirmação dessa informação, apontou-se que "tal previsão era de 
conhecimento público inclusive do ora Embargante, o qual deveria ter proposto 
a sua representação no prazo e dentro do horário do funcionamento do 
protocolo" (fl. 1676). 

Incidem, assim, neste ponto, as Súmulas 7 do STJ e 279 do 
STF, como identificado na decisão agravada. 

Por essas razões e pelas que constam da decisão agravada, 
voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental interposto por 
Duciomar Gomes da Costa.	 f
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EXTRATO DA ATA 

AgR-REspe n° 434-97.2011.6.00.0000/PA. Relator: Ministro 

Henrique Neves da Silva. Agravante: Duciomar Gomes da Costa (Advogados: 

Sábato Giovani Megale Rossetti e outros). Agravado: José Benito Priante 

Júnior (Advogados: Inocêncio Mártires Coelho Junior e outros). 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo 

regimental, nos termos do voto do relator. 

Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes as Ministras 

Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, João 

Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral 

Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 7.11.2013.


