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TIMBIRAS PARA TODOS, por seu advogado, impetram Mandado

de Segurança contra ato do Excelentíssimo Juiz da 85 a.  Zona que,

acolhendo pedido formulado pela  COLIGAÇÃO UNIÃO POR

TIMBIRAS, exarou despacho determinando a suspensão de qual-

quer propaganda eleitoral, �inclusive palestras, comícios e passe-

atas�, a ser feita pelo impetrante Francisco Sousa Araújo.

Em síntese, alega que o MM Juiz a quo ,  depois

indeferir  o registro da candidatura da Coligação em epígrafe,

decidiu proibir a propaganda dos impetrantes sob o pálio de que

�a propaganda eleitoral realizada por candidato que não teve

deferido seu registro constitui ilícito, e que a continuidade da

propaganda irregularmente realizada é atentatória ao trâmite

eleitoral�.

Continuando, os impetrantes aduzem ser ilegal e

abusiva essa decisão, porquanto inexiste norma impeditiva da pro-

paganda eleitoral de candidato que tenha seu registro indeferido,

estando ainda a correr o prazo para interposição de recurso, apon-

tando, por outro lado, o art. 41 da Lei das Eleições, o qual asseve-

ra que �a propaganda exercida, nos termos da legislação eleito-

ral não poderá se objeto de multa, nem cerceada�.

Lembram, ainda, que a Instrução 57, baixada pela

Superior Corte Eleitoral para as eleições gerais do ano em curso, é

taxativa acerca desse tema ao garantir ao candidato cujo registro

esteja sub judice a prática de todos os atos concernentes à sua

campanha eleitoral.

Por outro lado sustentam que a exiguidade do prazo

concedido para as eleições de Timbiras impõe imediata apreciação

da segurança por este Tribunal, requerendo, ao final, pelos moti-

vos anteriormente descritos, que seja deferida medida liminar, inau-

dita altera pars  para suspender imediatamente os efeitos do ato

atacado.

Passo agora a apreciar o pedido de liminar formu-

lado pelos impetrantes.

Preliminarmente tenho como procedente as alega-

ções apresentadas pelos requerentes do mandamus para que a Pre-

sidência deste Tribunal possa decidir acerca da concessão da medi-

da liminar.

Na verdade, a inexistência de plantão regular em

fins de semana neste Regional não pode implicar na ausência de

prestação jurisdicional, mormente em hipóteses em que há fla-

grante caracterização do dano irreparável se, por acaso, a medida

chegasse à apreciação de um dos membros da Corte na próxima

segunda-feira. Teriam aí se esvaído dois dias de um estreito perío-

do concedido para a  propaganda eleitoral dos aspirantes aos car-

gos de Prefeito e Vice-Prefeito daquele município.

É, desse modo, cabível a aplicação analógica do

art. 68  da Lei Orgânica da Magistratura que atribui ao Presidente

do Tribunal a competência de apreciar medidas urgentes quando

não houver plantão regularmente instituído.

Com efeito, a excepcionalidade da realização das

eleições majoritárias para o município de Timbiras, obrigou à di-

minuição de todos os prazos, consoante deliberou o TRE/MA por

meio da Resolução nº 3721/2002. Assim, qualquer estreitamento

do prazo permitido para a promoção de suas propostas pelos aspi-

rantes aos cargos majoritários acarretará àquele que for tolhido

desse direito uma perda cuja reparabilidade jamais poderá ser com-

pensada, restando assim configurado o periculum in mora.

Respeitante aos fundamentos legais deduzidos para

a espécie vislumbro a plausibilidade do direito invocado, vez que

mesmo indeferido o pedido de registro da candidatura, tal decisão,

ao que se deduz, não transitou em julgado.

Logo, numa apreciação preliminar dos fatos, fren-

te às normas aplicáveis à espécie, entendo estar configurado o

direito dos impetrantes em continuarem com a propaganda eleito-

ral, enquanto a decisão relativa ao registro estiver sub judice.

Nessa linha de raciocínio o Egrégio Tribunal Supe-

rior Eleitoral já  decidiu anteriormente e, recentemente, confir-

mou esse entendimento ao editar a Resolução nº 20.988, destinada

a regulamentar as eleições do ano em curso.

Portanto, fundado nas razões delineadas, CONCE-

DO A MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER a decisão vergasta-

da, assegurando aos impetrantes o direito de continuar praticando

atos caracterizados como propaganda eleitoral, por qualquer das

formas permitidas por lei.

Comunique-se imediatamente esta decisão ao MM.

Juiz da 85 ª Zona Eleitoral, mediante o encaminhamento por fax

de cópia da mesma, instrumento que já serve como notificação

para requisição das informações que julgar pertinentes e ainda, que

seja ci tada como l i t isconsorte passiva a Coligação União por

Timbiras.

Após cumpridas essas providências, redistribua-se

o feito a um dos Juízes desta Corte Eleitoral.

Publique-se. Cumpra-se. De Caxias para São Luís,

em 11 de maio de 2002. Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON

NETO � Presidente.

MINISTÉRIO  PÚBLICO
Procuradoria Geral  de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 005/2002 � CPMP/MA

�Dispõe sobre as normas a serem adotadas na elei-

ção destinada a compor a lista tríplice, com vista à escolha do

Procurador-Geral Adjunto para o biênio 2002/2004�.

O Colégio de Procuradores do Ministério Público

do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, regula-

mentando a eleição para compor a lista tríplice destinada à esco-

lha do Procurador-Geral Adjunto, para o período  2002/2004.

RESOLVE:

 Art. 1º A eleição para a composição da lista tríplice

destinada à escolha do Procurador-Geral Adjunto para o biênio

2002/2004 terá lugar na sede da Procuradoria Geral de Justiça, sito

na Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, nesta Capital, no dia 27 de

maio de 2002, das 14 às 17 horas, procedida mediante votação

secreta e plurinominal, nos termos da presente Resolução.

Art .  2 º  -  Somente  poderão concorrer  à  e le ição

biblioteca
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Procuradores de Justiça que não estejam afastados da carreira,

devidamente inscritos perante a Comissão Eleitoral,  instituída

na forma do artigo seguinte.

Art. 3º - Os trabalhos eleitorais serão desenvolvi-

dos por uma Comissão Eleitoral composta por  3(três) Procura-

dores de Justiça, indicados pelo Colégio de Procuradores, presidi-

da pelo mais antigo e secretariada pelo que entre eles se escolher.

Art. 4º - Serão considerados inscritos os interes-

sados elegíveis que tiverem apresentado pedido de inscrição  à

Comissão até às 18 horas do dia   23 de maio, mediante entrada

no protocolo geral da Procuradoria Geral de Justiça.

Art. 5º - A convocação para a eleição dar-se-á por

edital publicado uma vez em jornal de grande circulação e afixa-

do no quadro de avisos do Colégio de Procuradores, e através de

ofício circular, a ser remetido a todos os Procuradores de Justiça.

Art. 6º - Para efeito de orientação ao eleitor será

afixada,  obrigatoriamente,  junto à mesa receptora de votos,  a

relação dos candidatos inscritos.

Art. 7º - A votação terá lugar no salão de reuniões

do Colégio de Procuradores, no anexo do prédio da Procuradoria

Geral de Justiça, onde se instalará a Comissão Eleitoral, para fins

de recebimento dos votos dos eleitores, no dia designado no arti-

go 1º desta Resolução.

Art .  8º  -  A apuração dos votos será processada

logo em seguida ao término da votação, pela Comissão Eleitoral,

que terá poderes para resolver os casos não previstos na presente

Resolução e, também, para solucionar qualquer incidente que nela

forem suscitados, devendo tudo constar em ata circunstanciada,

que será lavrada pelo secretário e assinada pelo Presidente da

Comissão.

Art. 9º - A lista tríplice será elaborada obedecen-

do a ordem do resultado da votação,  prevalecendo em caso de

empate o tempo de antiguidade na carreira e, se persistir o empa-

te, o mais idoso.

Art.  10 - Proclamado o resultado da eleição, no

mesmo dia será comunicado pela Comissão Eleitoral ao Procura-

dor-Geral de Justiça,  através de ofício,  nele consignando-se a

lista tríplice formada consoante determinado no artigo anterior.

Art. 11- Esta Resolução entra em vigor na data de

sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE.

São Luís(MA), 22 de maio de 2002.

Suvamy Vivekananda Meireles

Procurador-Geral de Justiça
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