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Relator: Ministro Néri da Silveira.
Recorrente: Affonso Ibaldo Kunzler, em causa própria.
Recorrido: Dante Martins de Oliveira, Governador de Mato Grosso.
Advogado: Dr. Joarez Gomes de Souza e outro.

Registro de candidato. 2. Eleitor que dá notícia
de inelegibilidade de candidato a Governador.
3 O eleitor noticiante não tem legitimidade
para recorrer
da
decisão
do
Tribunal
Regional Eleitoral que defere o registro do
candidato. 4. Precedentes do T S E . 5. Recurso
não conhecido, por ilegitimidade do recorrente.

Vistos, e t c ,
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos das notas
taquigráficas em anexo, que ficam fazendo parte integrante desta decisão.
Safa de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 31 de agosto de 1998.

Ministro ILMÁR GALVÃO, Presidente

ii

/ '

Minjstro NERI DA SILVEIRA, Relator

/Imo.
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RELATÓRIO

O

SENHOR

MINISTRO NÉRI

DA

SILVEIRA:

Senhor

Presidente. Cuida-se de recurso eleitoral contra acórdão do T R E / M T que
indeferiu notícia de inelegibilidade do Sr. Dante Martins de Oliveira,
Governador do Estado do Mato Grosso, candidato à reeleição, alegando
que o recorrido estaria impedido de reeleger-se ao mesmo cargo porque
não se desincompatibilizou nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito. Possui o
aresto esta ementa (fls. 82), verbis

"NOTÍCIA
DE
INELEGIBILIDADE
CHEFE
DO
EXECUTIVO
ESTADUAL
- DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
DESNECESSIDADE.
Não está o chefe do Poder Executivo Estadual obrigado a
se afastar do cargo, nos seis meses anteriores ao pleito
para concorrer à reeleição. A não
desincompatibilização
não o torna inelegível, consoante inteligência da Emenda
Constitucional n° 16, de 04 de junho de 1997 e da
Resolução TSE n° 19.952/97."
Alega o recorrente que a Emenda Constitucional n° 16, de
o

4.6.97, que deu nova redação ao parágrafo 5 , do art. 14, da Constituição
Federal, feriu cláusula pétrea, sendo nula de pleno direito, tendo em vista
que o egrégio T S E ao editar a Resolução n° 19.952, de 2.9.97, não
apreciou a inconstitucionalidade da E C 16/97, em face do preâmbulo e do
artigo quinto da Carta Magna.

Intimado,

apresentou o recorrido

as contra-razões

de

fls. 115/133, nas quais requer seja improvido recurso e arquivada a "notícia
de inelegibilidade", por
constitucionais.

lhe faltarem

fundamentos jurídicos,

legais e

3

R O n° 101 - MT

A Procuradoria Geral Eleitoral opina no sentido do não
conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR

MINISTRO NÉRI

DA SILVEIRA (Relator):

Senhor Presidente. Affonso Ibaldo Kunzler, na condição de eleitor no
Estado de Mato Grosso, ofereceu "noticia de inelegibilidade"

ao T R E do

referido Estado, colimando fosse declarado inelegível Dante Martins de
Oliveira, atual Governador e candidato à reeleição, porque não se afastou
cfo cargo nos seis meses anteriores ao pleito.

O T R E / M T "desacolheu

a noticia de inelegibilidade",

ao

fundamento de não estar o Chefe do Poder Executivo em referência
obrigado a se afastar do cargo, nos seis meses anteriores ao pleito para
concorrer

à

reeleição.

Invocou,

no

ponto,

também,

a

Resolução

n° 19.952/1997 desta Corte.

O eleitor, noticiante da inelegibilidade, não se conformou
com a decisão do T R E e dela recorre (fls. 95/103).

A Procuradoria Geral Eleitoral em seu pronunciamento de
fls. 140, anota:
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"2. A jurisprudência
desse Tribunal Superior
Eleitoral
pacificou-se no sentido de que o cidadão, apesar de poder
apresentar notícia de inelegibilidade
perante o órgão
jurisdicional
competente
para
processar
e
julgar
originariamente as ações de impugnação a registro, não
tem legitimidade para interpor recurso da decisão que
porventura seja contrária à notícia por ele formulada. No
caso?
o
ora
recorrente
é
mero
noticiante
e,
conseqüentemente, não possui legitimidade para recorrer"

Com efeito, no Acórdão n° 13.257, relator o Ministro
Sepúlveda Pertence, o T S E decidiu:

"Impugnação de registro de candidatos.
Indeferimento.
Ilegitimidade ativa.
Comprovado que o impugnante-recorrente não é candidato,
nem partido político, nem órgão do Ministério Público, faltalhe legitimidade ativa para impugnar registro de candidato
às eleições municipais (Lei Complementam
64/90, art. 3 ).
Recurso não conhecido (in RJTSE, vol. 5, n° 3, p. 108)."
0

o

No Acórdão, n° 13.684, de 28.9.1996, no Recurso Especial
Eleitoral n° 13.684 - M G , relator o Ministro Eduardo Alckmin, na mesma
linha, o aresto ficou assim ementado:

^NOTICIANTE DE FATO POTENCIALMENTE
ENSEJADOR
DE
INELEGIBILIDADE
ILEGITIMIDADE
PARA
RECORRER. (...)."
No mesmo sentido, o Acórdão n° 14.807, de 18.11.1996,
relator o Ministro Eduardo Alckmin:

"RECURSO
ESPECIAL
- REGISTRO
DE
CANDIDATO
IMPUGNADO POR ELEITOR: PARTE ILEGÍTIMA - ART. 3
DA LEI COMPLEMENTAR
N° 64/90 - AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO A LEI OU DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO NÃO
CONHECIDO."
o
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O voto condutor do aresto acolheu este passo do parecer
da Procuradoria Geral Eleitoral ao não conhecer do recurso:

V- Ademais, não merece qualquer reforma o v. Acórdão
recorrido. 'Não têm legitimidade ad causam os apenas
eleitores' para propositura da ação de impugnação (TSE,
REspe n° 11.835-PR, Rei. emin. Min. TORQUATO
LORENA
JARDIM, in RJTSE 6-3/132). Nos termos do § 1 , do art. 22,
da Resolução n° 19.509/96, e o precedente que lhe deu
azo, acórdão/TSE n° 12.375 (in DJ de 21.09.92, à pág.
15639), a petição de simples cidadão será conhecida não
como impugnação, mas como noticia de inelegibilidade,
cabendo ao magistrado decidir como entender de direito,
haja vista seu poder de indeferir de ofício o registro de
candidato inelegível."
o

Mais recente é ainda o Acórdão n° 13.384, de 11.3.1997,
relator o Ministro limar Galvão, no Recurso Especial Eleitoral n° 13.384 Mato Grosso, guardando o acórdão esta ementa:

'Registro de candidatura.
Eleitor que dá notícia de
inelegibilidade.
O eleitor noticiante não tem legitimidade para recomer da
sentença que defere registro de candidato
(Precedente:
REspe n° 14.807).
Recurso não conhecido."

Do exposto, na conformidade da jurisprudência da Corte e
acolhendo o parecer do Procurador-Geral Eleitoral, professor Geraldo
Brindeiro, não conheço do recurso, por falta de legitimidade do recorrente.
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EXTRATO DA ATA

RO

n° 101

- MT.

Relator:

Ministro

Néri da Silveira.

Recorrente: Affonso Ibaldo Kunzler, em causa própria. Recorrido: Dante
Martins de Oliveira, Governador de Mato Grosso (Adv°: Dr. Joarez Gomes
de Souza e outro).
Decisão: O Tribunal não conheceu do recurso. Unânime.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro limar Galvão. Presentes
os Srs. Ministros Néri da Silveira, Maurício Corrêa, Eduardo Ribeiro, Garcia
Vieira, Eduardo Alckmin, Costa Porto e o Dr. Paulo da Rocha Campos,
Vice-Procurador-Geral Eleitoral

SESSÃO D E 31.08.98.

/Imo.

