PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO N.° 5 468
RECURSO N9 4 104- CLASSE IV-MATO GROSSO (GUIA LOPES DA LAGUNA)

Não ê matéria constitucional a que
se liga à regularidade ou existência de
gão partidário.

ó:

Não cabe recurso contradiplomação,

versando matéria tocante à existência legal
do órgão partidário que escolhera os candidatos registrados sem contrariedade.

Aplicação do art.259 do Código Ele;
toral.

'

Recurso especial conhecido e provi
do.

Vistos, etc.
A C O R D A M

os

Ministros do

Tribunal

Superior

Eleitoral, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade das notas taquigrâficas

em

apenso, que ficam fazendo parte integrante da decisão.
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Distrito Federal, 4 de outubro de 1973

Presidiu o julgamento o Sr.Ministro BARROS MONTEIRO.
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Esteve presente ao julgamento o Prof. J.C. MOREIRA
ALVES, Procurador Geral Eleitoral.
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RECURSO N9 4 104 - CLASSE IV - MAT
O GROSSO (GUIA LOPES DA LAGUNA)

Rssâzészg
O SENHOR MINISTRO C.E. DE BARROS BARRETO (Re
lator)-Con
tra a diplomação dos candidatos
do M,D,B. à Prefeitura, Vice-Prg

feitura e Câmara dos Vereadores do mun
icipio de Guia Lopes da

LÊ

guna,

eleitos no pleito de 15 de novemb
ro de 1972, a ARENA manifestou recurso, arguindo-os ineleg
iveis, porque escolhidos em con
venção convocada por diretório
inexistente de direito.

Mantida a diplomação pelo MM.Juiz
(fls.81/82),

subiram

os autos ao Tribunal Regional Ele
itoral de Mato Grosso, que

pro-

veu o apelo, nesses termos:
u

A c o R D A M. os Juízes do Tribunal Reg

ig
nal Eleitoral de Mato Grosso em
rejeitar as prelimi-

nares arguidas pela Procuradoria
Regional e pelo

Re
corrido por entenderem que se tra
ta de matéria cons-_
tit
ucional e, por isso mesmo, não
ocorreu a

preclu

são.

Muito embora o artigo 262 do Código
Eleito

ral estabeleça quais os casos em
que cabe

contra a diplomação, o parágrafo único,
do

recurso

artigo

259, do mesmo diploma, faculta a
interposição de recur
so em outra fase que para tan
to se apresentar.

Assim ê que perdido o prazo para
o

recurso
contra a decisão que determinou
o registro dos candi

datos do M.D.B., somente ago
ra se apresentou
oportunidade para o recurs
o.

nova

Dai a desnecessidade de se recorr
er apenas
contra os casos de inelegibilid
ade apontados no arti
go 262, sob pena de se tornar let
ra morta o disposto

no parágrafo único do artigo 259 que
fala em fase re
cursal e
não em casos recursais.

Em consequência, não houve a pre
clusão

da

O Desembargador 19 revisor rejeit
ava

as

matéria.

preliminares por entender que,

embora não se tratas-

se, no caso, de matéria constituc
ional, o fato,em si,
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era nulo e, por isso, sua nulidade
deveria ser decla

rada de oficio pelo Tribunal.
Quanto ao Mérito:
Trata-se,como entendeu a maioria,de matê
-

ria constitucional,eis que o regime demo
crático

sileiro está assente no principio de

bra

representação

popular que se faz através dos part
idos políticos.
Segundo Kelsen,cuja perda irreparável
acabou de ocorrer, "a democracia,neces
sâria e inevita velmente, requer um Estado de partidos
",e que os par

tidos,acrescenta Prado Kelly,se instituciona
lizem,cg
mo órgãos para a formação da vontade do
Estado.

Tamanha é a importância dos partidos

poli

ticos na vida democrática do pais que
a Constituição
da Republica reservou-lhes

todo um capitulo que

se

inicia no artigo 152,disciplinando
sua organização ,

funcionamento e extinção.

O código Eleitoral,por sua vez,estabelece,
em seu artigo 90,que somente pode
rão inscrever candi

datos os partidos.que possuam dire
tórios devidamente

registrados na circunscrição em que
se realizar
a
eleição.
i
Consequentemente,não poderão registrar can
didatos os partidos que não possuam
diretório devi

da
mente registrado,devendo ser considerado'
como inexiâ
tente o registro de candidato feito por
diretório
não registrado.
No caso versando,o Diretório Municipa
l do
M.D.B. de Guia Lopes da Laguna não
poderia requerer
o registro de seus candidatos para
disputarem a elei

ção de 15 de novembro último.

E muito embora tivesse requerido e
obtido
o registro de seus candidatos, que,
vieram, afinal ,

a ganhar as eleições,tais registros,di
ssemos,-

são

inexistentes.
É que o registro do diretório,e depo
is dos
candidatosse constitui em um dos pres
supostos
para

que se possam concorrer às eleições.

Ora,o universo.juridico é um conjunto

de

fatos e normas,estas incidindo sobr
e aqueles,de maneira a regular o equilíbrio desse
universo.
Assim é que,conforme salienta Waldemar
Ma
riz,o autor,ao invocar a tutela jurisdic
ional,
deve
ver abastecido de todas as condiçõe
s e

pressupostos

necessários a propositura da ação,sob pena
de se tor
narem inválidos os atos praticados. v
'
\153/
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r
da mesma forma,os pa
No terreno eleitoral,
to

idatos devem estar com
tidos.politicos e seus cand
rfeita ore condições na mais pe
dos os pressupostos

putar as eleições,sob pe
dem a fim de que possam dis
,oprocessoelei
existência,nem validade

na de não ter
presmo no caso,de um sô dos
toral que não contar,co
es,o rg
lei eleitoral,entre el
supostos exigidOS pela

rtido.
gistro do diretório do pa
posto é uma circunâ
A ausência deste pressu
s, de
o registro dos candidato
tância impeditiva para
elei
elmente,todo o processo
av
di
me
re
ir
tar
afe
a
sorte
u sem validade.
toral que,por isso,fico

a Miguel Reale ,
Os atos inexistentes,ensin
duzem

e,por isso,não
são juridicamente inválidos

pro

efeitos válidos.
os,em seu ar
O Código Eleitoral declara nul s não regis
a candidato
tigo 175, § 39,05 votos dados
trados.

existir,na época,
No caso versando,por não
deleamente registrado,nem
diretório do M.D.B.,devid
âgrafo uni

o artigo 16,par
gado especial de que trata
seus canero 9-224-de 23-6-72,os
co,da Resolução num
lei
registrados na forma da
didatos não foram também
votos
itos,os
para todos os efe
e,por isso,são nulos,
que lhes foram dados.

u a mais da meE como essa nulidade atingi
icipio,julga-se prejudica

mun
tade da votação naquele
dia
endo o Tribunal marcar
dev
da as demais votações,
igo
Cód
mos do artigo 224 do
para nova eleição,nos ter

Eleitoral."

(fls. 100/102).

espg
erpôs o presente recurso
Inconformado, o M.D.B. int
é
municipal não
que a falta de Diretório
cial, argumentando com
são o procedimitir se forre da preclu
per
a
al
ion
tuc
sti
con
motivo
mento nela fundado.

gados deste Tribunal, afirma
Traz à colação inúmeros jul
a constitucio inelegibilidade, a matéri
de
a
tem
em
,
que
de
es
dor

O7).
texto da Constituição (fls.l
no
a
tad
tra
ela
aqu
e
ent
som
nal ê
a
recurso o parecer daProcur
seu
a
ora
orp
inc
s,
iti
mer
ge
a
ória que,
stência de Comissão Provis
doria Regional sobre a exi

tência de Diretório registrado.
seu ver, teria suprido a inexis

W
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O recurso foi admitido pelo despacho de fls.lll/lll ver
so, do ilustre Presidente do Tribunal Regional:

"Vistos, etc.

l. Foi materia precipuamente discutida
presente recurso a ressalva expressa do artigo
do Código Eleitoral, que, em se caracterizando,

no
259
afaâ

taria a incidência da preclusão, permitindo, via de
consequência, o reexame da situação concreta do Muni
cipio de Guia Lopes da Laguna, onde os candidatos a
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores pelo Movimento
Democrático, conquanto tivesse transitado em julgado

a decisão deferidora de seus registros e fossem eles
eleitos e diplomados,

não haviam sido escolhidos

em

Convenção regular da agremiação, posto que não con tava esta com Diretório Municipal legalmenteregistra
do, nem se havia suprido a lacuna por modo autoriza-

do em lei.

2. O acórdão de fls. 190 deu provimento ao
recurso manifestado pelo Delegado da ARENA
daquele
municipio contra a diplomação dos candidatos eleitos
pelo MDB,

reconhecendo em seu mérito tratar-se de ma

teria de ordem constitucional.
3. Recorre agora dessa decisão, para o

cg

lendo Tribunal Superior Eleitoral, o Movimento Demg
crâtico Brasileiro, com fulcro na disposição do arti

go 276, item I, letra b, do Código Eleitoral, e invg
ca sobretudo o entendimento daquela Corte, quando do
recurso nQ 3 629, de Alagoas (B.E. n9 244), de cujo
venerâvel acórdão se transcreve o seguinte ensinamen

to: "Matéria constitucional, em caso de inelegibilidade, ê somente aquela tratada no texto da Constitui

ção".

~
4. Dessarte, embora não haja o

decisório

deste Tribunal, contra o qual se insurge o douto recorrente, decidido diretamente caso de inelegibilida
de, cujas hipóteses são hoje reguladas pela Lei Com-

plementar ng 5, de 29 de abril de 1970, mas antesche

gado à conclusão de que se tratava de caso esdrúxulq
em desacordo com a ordem juridica, pois o
registro
nas condições em que se processara era simplesmente
inexistente,

hei por bem admitir o presente recurso,

a fim de que na Superior Instância venha a ser maté-

ria suficiente e exaustivamente aclarada à luz do di
reito eleitoral."
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0

radoria Geral,
Nesta instância, oficiou a ilustrada Procu

concluindo, verbis:
H

4. Entendemos, data venia, assistir razão ao

u
recorrente, pois, quanto à questão referente à irreg

lar constituição do Diretório, cuida-se de

matéria

dos
que não foi alegada tempestivamente. O silêncio
tou no
ora recorridos, na oportunidade própria, impor
surgimento da preclusão. Ora, não se tratando de matê

ria constitucional, que ê aquela expressa no texto da

Constituição, evidente se torna que o Egrégio

Tribu-

nal Regional Eleitoral não poderia examinar as alega
sto
ções dos ora recorridos, na conformidade do dispo

no artigo 259 do Código Eleitoral.
5. Por entendermos ter o julgado recorrido
em
sido prolatado contra disposição expressa de lei e

dissídio com a jurisprudência do Excelso ?retórioElei
toral,

somos pelo conhecimento e provimento do presen

te' apelo" (fls.109/llo).

O SENHOR MINISTRO

,

IO

na

[o

l<

Tenho por feito o relatório.

C.E. DE BARROS BARRETO (Relator) ~ Cg

er a diplomação
nheço e dou provimento ao recurso, para restabelec
dos candidatos do Partido recorrente.

Não ê matéria Constitucional aquela tocante ã regularida
datos
de ou existência legal do órgão partidário q ue escolheu candi

qualquer

A exegese dilatada do acórdão recorrido levaria
matéria juridica fosse constitucional, na medida

a

que

em que

tudo, afinal, repousa na Constituição.
e foi for
'No caso, o registro dos candidatos se requereu

necido sem contestação.
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ma Eleitos, não cabe, em procedimento contra sua diplo

ante

ção, vir-se apontar vícios que seriam analisâveis na fase
rior ao pleito, matéria preclusa.

É o meu voto.

hi::>ç//

DECISÃO UNÂNIME

EXTRATO

Rec. ne 4 104 - MT - Rel.

Min.

DA

C.E.

ATA

de Barros Barreto

Recorrente z MDB - (Advogado: Dr. Cyrio Falcão)
Decisão

tro
: Deram provimento, nos termos do voto do Sr. Minis
Relator.

Presidência do Sr. Ministro Barros Monteiro. Presentes ã

sessão

os Srs. MinistrOs Thompson Flores - Antônio Neder - Márcio
ro ~ Moacir Catunda - Hélio Proença Doyle - C.E. de Barros

Ribei
Barrg

to e o Prof. J.C. Moreira Alves, Procurador Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 4.10.73
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