TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACóRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISóRIA N o 200-47.2013.6.00.0000
CLASSE 5 — SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE — PERNAMBUCO
Relator: Ministro Dias Toffoli
Agravante: Raimundo João de Meio
Advogados: João Batista Rodrigues dos Santos e outro

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISóRIA.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 120 DIAS.
DECADÊNCIA DO DIREITO.
1. Tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão
rescindendo em 11. 11.2012, a ação rescisória, ajuizada
em 23.4.2013, deveria ser intentada até o dia 11.3.2013,
no prazo de 120 dias previsto no art. 22, 1, j, do Código
Eleitoral.
2. 0 descumprimento do prazo para o ajuizamento da
ação gera a decadência do direito.
3. Os prazos de natureza decadencial não se
interrompem nem se suspendem, podendo ser
prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, caso o
termo final recaia em feriado ou dia em que não haja
expediente forense. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto do
relator.
Brasília, 8 de agosto de 2013.

MINIS

RELATOR
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RELATóRIO

0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente,
Raimundo João de Meio ajuizou ação rescisória, com pedido de liminar,
visando rescindir acórdão desta Corte proferido nos autos do Recurso Especial
nl 91-80/PE, em que foi mantido o indeferimento do registro da candidatura do
autor em razão da inelegibilidade da alínea g do inciso 1 do art. 1 1 da
I_C nO 64190 (fis. 2-9).
Inicialmente, noticiou o trânsito em julgado do acórdão em
11.11.2012 e defendeu a tempestividade da presente ação, tendo em vista a
suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro de 2012 a
31 de janeiro de 2013.
Alegou que a decisão do Tribunal de Contas foi juntada aos
autos do processo de registro após a citação para alegações finais e que não
houve tomada de contas especial, mas simples auditoria.
Sustentou que não era ordenador de despesas da Câmara
Municipal, mas somente vereador, o que afasta a inelegibilidade da alínea g do
inciso 1 do art. 1 0 da I_C nO 64/90.
Ressaltou que a verba de gabinete, que correspondia a
R$ 400,00 (quatrocentos reais), utilizada em gastos com combustível, estava
prevista na Lei Municipal n 1 82/2001, aprovada na legislatura anterior.
Indicou a presença do fumus bonijuils, diante da afronta ao
disposto nos arts. 1 0, 1, g, da I_C nO 64190 e 71 da Constituição Federal, e do
peticulum in mora,

em virtude da ausência de diplomação do autor, apesar de

eleito pelo voto popular.
Em decisão de fis. 12-13, neguei seguimento à ação rescisória.
Daí o presente agravo regimental (fis. 15-24) interposto por
Raimundo João de Meio, no qual alega que o prazo para ajuizamento da
presente ação teria sido prorrogado em virtude da Portaria/TSE n O 64912012,
que suspendeu os prazos processuais de 20 de dezembro de 2012 a 31 de
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janeiro de 2013. Sendo assim, o termo final do prazo não seria no dia
11.3.2013, conforme consta da decisão ora agravada, mas sim 23.4.2013.
Invoca o art. 37 do CPC, que traz a possibilidade de posterior
juntada do instrumento de procuração aos autos, como meio de suprir a
deficiência da instrução, o que viabilizaria o conhecimento da presente ação.
Para corroborar tal alegação, indica julgados deste Tribunal
Superior no sentido da aplicação do art. 37 do CPC no âmbito dos processos
eleitorais.
Aduz, ainda, que "[ ... ] a decisão que se pretende rescindir é
fruto de um processo cheio de erros processuais, que se iniciou por sentença
judicial baseada em documento (a Decisão do Tribunal de Contas), juntada ao
processo após a citação para apresentação das razões finais, contrariando-se
assim o art. 6 0 da Lei Complementar 64190. 0 . presente agravo visa
restabelecer a justiça e o devido processo legal, e o resta belecimento da
soberania do voto popular" (fi. 24).
A

Procuradoria-Geral - Eleitoral

manifesta-se

pelo

desprovimento do agravo regimental (fis. 28-31).
É o relatório.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (relator): Senhora
Presidente, assim consignei na decisão agravada (fl. 13):
A ação não merece conhecimento.
Inicialmente verifico que o prazo de 120 dias disposto no art. 22, 1, j,
do Código Eleitoral não foi observado pelo autor.
Conforme noticiado na petição inicial, o trânsito em julgado do
acórdão rescindendo ocorreu em 11.11.2012 (fi. 2) e a ação foi
protocolada somente em 23.4.2013, após o prazo de 120 dias
transcorrido em 11.3.2013.
Além disso, ainda que ultrapassado o óbice, seria inviável o
conhecimento da ação, tendo em vista a deficiência da instrução do
feito por não constar dos autos a procuração outorgada ao subscritor
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da peça inicial, o acórdão rescindendo e o respectivo andamento
processual.
Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória, com base no
art. 36, § 60, do RITSE, prejudicado o exame do pedido de liminar.
Mantenho a decisão agravada quanto ao descumprimento do
prazo de 120 dias para a ajuizamento da ação rescisória.
Conforme consignei no decisum impugnado, a ação foi
proposta em 23.4.2013, após o prazo de 120 dias, contados do trânsito em
julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 11. 11.2012.
0 argumento de que os prazos processuais foram suspensos
no período do recesso forense, entre 20 de dezembro e 31 de janeiro de 2013,
não alberga a pretensão do agravante.
Isso porque os prazos de natureza decadencial não se
suspendem nem se interrompem, não obstante possam ser prorrogados para o
primeiro dia útil seguinte, caso o último dia do prazo seja feriado ou não haja
expediente. Na hipótese dos autos, o termo final do prazo de 120 dias para o
ajuizamento da ação deu-se em 11.3.2013, enquanto a ação somente foi
ajuizada em 23.4.2013.
Destaco, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:
Ação rescisória. Inelegibiiidade. Decadência.
Configura-se a decadência quando a ação rescisória é proposta fora
do prazo de cento e vinte dias a contar do trânsito em julgado da
decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 22, inciso 1, alíneaj, do
Código Eleitoral.
Ação rescisória julgada extinta.
(AR n1 93296/PE, DJe de 9.2.2012, Rei. Min. Arnaldo Versiani);
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. CASSAÇÃO. PREFEITO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. EFEITO IMEDIATO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
INEXISTÊNCIA. FUMUS BONI JURIS. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO.
1. 0 prazo para a propositura da AIME, conquanto tenha natureza
decadencial, submete-se à regra do art. 184, § 1", do CPC, segundo
a qual se prorroga para o primeiro dia útil seguinte se o termo final
cair em feriado ou dia em que não haja expediente normal no
Tribunal. Precedentes.
(AgR-AC nO 428581/MG, Acórdão de 15.02.2011, DJe de 14.3.2011,
Rei. Min. Marcelo Ribeiro);

AgR-AR no 200-47.2013.6.00.0000/PE

5

Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança.
Prestação de contas de campanha. Desaprovação. Eleições 2008.
2. 0 prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança
se inicia com a ciência do ato tido por ilegal, tem natureza
decadencial e não se suspende nem se interrompe.
1 ... 1

(AgR-RMS no 223974920/CE, DJe de 2.3.2011, Rei. Min. Cármen
Lúcia); e
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PREFEITO. ELEIÇõES 2008. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
AIME. PRAZO. DECADÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta c. Corte, o prazo para
ajuizamento de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo é
decadencial, e, portanto, não se interrompe ou suspende durante o
recesso forense. Todavia, o seu termo final deve ser prorrogado para
o primeiro dia útil seguinte se cair em dia que seja feriado ou que
não haja expediente normal no Tribunal, conforme regra do art. 184,
§ 1 0, do CPC. Precedentes.
1 ... 1

(AgR-REspe n o 376311/TO, DJe de 5.8.2010, Rei. Min. Aldir
Passarinho Junior).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental,
mantendo a decisão agravada para reconhecer a decadência do direito.
É o voto.
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EXTRATO DA ATA

AgR-AR n O 200-47.2013.6.00.0000/PE. Relator: Ministro Dias
Toffoli. Agravante: Raimundo João de Meio (Advogados: João Batista
Rodrigues dos Santos e outro).
Decisão: 0 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 Toffoli, João
Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral em exercício Francisco de Assis Vieira Sanseverino.

SESSÃO DE 8.8.2013.

