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Protocolo: 4.379/2018

DESPACHO

Alzinir Santana de Freitas interpôs agravo de instrumento 

(fls. 837-846) em face da decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (fls. 834-836) que negou 

seguimento a recurso especial eleitoral (fls. 822-830) manejado em oposição a acórdão (fls. 802-805v) que, por unanimidade, 

negou provimento a recurso e manteve a sentença do Juízo da 104ª Zona Eleitoral daquele Estado que desaprovou as suas 

contas de campanha referentes às Eleições de 2016, nas quais concorreu ao cargo de prefeito do Município de Itaboraí/RJ.

Compulsando os autos, verifico que não consta assinatura do agravante na procuração de fl. 149, por meio da qual teriam sido 

outorgados poderes ao advogado Leonardo Martins Abreu, que subscreve as petições de recurso especial e de agravo.

Diante disso e nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante Alzinir Santana de 

Freitas proceder à regularização da sua representação processual, no prazo de três dias.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 30 de novembro de 2018.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 4-57.2017.6.13.0103 DIVINÓPOLIS-MG 103ª Zona Eleitoral (DIVINÓPOLIS)

AGRAVANTE: RODYSON KRISTNAMURTI DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADOS: HUGO EUSTAQUIO MENDES - OAB: 161222/MG E OUTRO

AGRAVADOS: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - MUNICIPAL E OUTRO

ADVOGADOS: DIOGO ANDRADE VIEIRA - OAB: 110365/MG E OUTRO

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 4.485/2018

DECISÃO

Rodyson Kristnamurti da Silva Oliveira interpôs agravo de instrumento (fls. 277-281) em face da decisão denegatória do recurso 

especial (fls. 267-272) manejado para a reforma do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que, por 

unanimidade, negou provimento a agravo regimental (fls. 207-211) e manteve a decisão monocrática que confirmou a sentença 

que julgou extinto o processo com resolução de mérito em razão de decadência e de ilegitimidade do interessado.

Na origem, o recorrente propôs representação em que questiona a metodologia utilizada no cálculo para definir o número de 

cadeiras que caberia a cada partido ou coligação, na eleição proporcional de 2016, no Município de Divinópolis/MG.

O acórdão regional tem a seguinte ementa (fl. 258):

Agravo interno. Apuração de Eleição. Alegação de erro de cálculo do quociente eleitoral. Eleições 2016. Insurgência contra 

decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a decadência do direito do 

agravante de abrir discussão acerca de cálculo de quociente eleitoral, a qual deve ser realizada nos prazos da Resolução nº 

23.458/2015.

Não obstante o esforço argumentativo expendido pelo agravante no sentido de ver agora revista a decisão pelo colegiado, 

ratifico-a, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno a que se nega provimento para manter a decisão monocrática.

Opostos embargos de declaração (fls. 256-259), foram eles rejeitados em aresto assim ementado (fl. 261):

Embargos de Declaração. Eleições 2016. Agravo interno. Apuração de Eleição. Intempestividade do apelo recursal. Ilegitimidade 

e intempestividade do pedido em 1º grau. Recurso não conhecido.

Equívoco na verificação da data de interposição do recurso. Peça apresentada no tríduo legal. Recurso Eleitoral que deve ser 

conhecido. Pedido de apuração de eleição feito extemporaneamente. Ilegitimidade do interessado. Somente coligações e 

partidos políticos têm legitimidade para questionar o cálculo do quociente eleitoral, conforme previsto na legislação eleitoral. 


