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SENTENÇA TIPO A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
 
 

RELATÓRIO 

Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARCIUS DE 

CARVALHO PEREIRA contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO REGIONAL 

ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 5a REGIÃO objetivando a 

a ordem para anular definitivamente a decisão de indeferimento da inscrição da 

CHAPA CONS-CIÊNCIA PSI-OPOSIÇÃO E EMPREGABILIDADE, considerando-a 

habilitada para disputar as eleições do CRP 05. 

Junto à inicial (fls. 02/14), vieram acostados os documentos de fls. 

15/69. 

Despacho de fl. 80, deixando para apreciar oportunamente o pedido 

liminar. 

Nova decisão de fl. 88, mantendo o despacho de fl. 80 e indeferindo o 

pedido de reconsideração de fls. 82/84, instruído com os documentos de fls. 85/87. 

Informações às fls. 94/107, instruídas com os documentos de fls. 

108/327.  

Parecer do Ministério Público Federal pela concessão da ordem 

(fl.329/346). 

Petição do CRP 5a Região à fl. 347, requerendo sua inclusão no feito. 

Nova petição do CRP 5a Região às fls. 348/353 acerca do parecer do 

MPF. 

Despacho de fl. 354, determinando a ida dos autos à SEDIC para a 

inclusão do CRP –05 no pólo passivo. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

PRELIMINARES 

DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE 

COATORA 

Na qualidade de Presidente da Comissão Regional Eleitoral responde 

pelo ato impugnado, devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam. 

 

DA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

Afasto a preliminar de inadequação da via eleita, por ser questão 

atinente ao mérito da causa. 

 

MÉRITO 

Informa o impetrante ter requerido tempestivamente a inscrição de 

sua chapa (30.04.2010- fl. 45), encabeçada pelo próprio, para disputar junto ao 

Conselho Regional de Psicologia da 5a Região – CRP 05, o pleito eleitoral marcado 

para realizar-se em 27.08.2010, para a eleição da nova diretoria do órgão.  

 

Ocorre que a Comissão Regional Eleitoral, após receber o seu pedido 

de inscrição, apontou pendências de alguns integrantes da respectiva chapa, 

através do Ofício Circular 333/2010 (05.05.2010-fl.48). 

 

Não obstante ter o impetrante apresentado nomes de outros 

candidatos em substituição àqueles apontados como inelegíveis pela Comissão 

eleitoral (12.05.2010-fl. 53), teve indeferida sua Chapa, a teor do Ofício Circular 

356/2010, da lavra da Comissão Regional Eleitoral (18.05.2010-fl. 56). 

 

Entretanto, alega o impetrante que a Comissão Regional Eleitoral teria 

proferido decisão nula, já que intempestiva, eis que ultrapassado o prazo de dois 

dias úteis previsto no § 8o do art. 19 da Res. CFP 002/2000 (fl. 35), razão pela 

qual, entende que a candidatura de sua chapa, a CONS-CIÊNCIA PSI-OPOSIÇÃO 

E EMPREGABILIDADE, deveria ser considerada habilitada. E é isso que pretende 

no presente writ. 

 

Todavia, tal argumento não merece prosperar, pois se é verdade que a 

forma é um dos elementos do ato administrativo, a finalidade do ato também o é. 
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Resta saber, portanto, se, na hipótese da forma não ser observada - 

prolação de decisão administrativa em tempo maior que o previsto no regimento 

eleitoral do CRP1 – sabendo-se que o contraditório e a oportunidade de defesa não 

restaram prejudicadas, como será visto em seguida, trata-se de motivo bastante 

para a nulidade da decisão da comissão eleitoral que identificou não só a não 

substituição dos candidatos inelegíveis por outros em condições de elegibilidade, 

bem como identificou que alguns candidatos indicados em substituição também são 

inelegíveis, a teor da decisão da comissão eleitoral de fls. 56/59 (Ofício circular nº 

356/2010). Confira: 

 

“A Comissão Regional Eleitoral do CRP-05, após avaliação do 

processo de requerimento de inscrição da CHAPA CONS CIÊNCIA PSI-

OPOSIÇÃO E EMPREGABILIDADE para as eleições de 2010, conclui 

pelo indeferimento da referida chapa, tendo em vista o não 

cumprimento pleno das exigências identificadas no parecer publicado 

no dia 05 de maio de 2010 sob a insígnia ‘Ofício circular 333/2010’, 

fundamentada pela Resolução CFP no. 002/2000 e as alterações da 

Resolução CFP no. 003/2008. 

A Comissão Regional Eleitoral relaciona abaixo os candidatos da 

Chapa que permanecem, até a presente data, em pendência. 

Informamos que, conforme o parágrafo 10o do artigo 19 da Resolução 

CFP no. 002/2000, caberá à Chapa recurso à Comissão Eleitoral 

Regular do Conselho Federal de Psicologia no prazo de 2 dias úteis a 

partir da publicação deste parecer.”  

 

Tenho que priorizar o requisito forma em detrimento do finalidade, 

especialmente no caso concreto, é questão que merece todo cuidado e cautela, pois 

implicaria em autorizar que uma chapa com candidatos em condição de 

inelegibilidade possa participar de um processo eleitoral. Seria razoável admitir que 

tal fato fosse ‘sanado’ diante de um vício de forma, que sequer era essencial ao 

ato, na medida em que em nada prejudicou a defesa desta mesma chapa? 

 

De fato, é isso o que pretende o impetrante: o deferimento da inscrição 

da sua chapa, a despeito das condições de inelegibilidades de alguns candidatos, 

                                                 
1
 Prevê o § 8o do art. 19 da Resolução CFP 02/2000 que: a Comissão Eleitoral, no prazo de dois dias 
úteis, apreciará o cumprimento das exigências ou a condição eleitoral do substituto, manifestando 
parecer acolhendo o registro da chapa ou indeferindo-o. 
 

358

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a VELLEDA BIVAR SOARES DIAS NETA
Documento No: 47813923-29-0-356-6-520311 - consulta à autenticidade do documento através do site www.jfrj.jus.br/docs



 4

por ter a comissão eleitoral indeferido a sua inscrição 04(quatro) dias após o prazo 

previsto no § 8o do art. 19 da Resolução nº 002/2000. 

 

Desse modo, priorizando a finalidade do ato administrativo em 

detrimento da forma que, diga-se, não essencial à sua validade, e considerando 

que não houve qualquer cerceamento de defesa no processo eleitoral, indefiro o 

pedido formulado. 

 

O impetrante traz ainda outras questões que no seu sentir implicariam 

no deferimento do seu pedido. 

 

Afasto a alegação de ‘prejuízo’ em virtude do atraso no julgamento de 

seu pleito, consubstanciado no entendimento de que não haveria como o 

Impetrante recorrer da decisão neste mesmo dia, pois o prazo mínimo deveria ser 

de dois dias úteis (item 29 da inicial – fl. 10), já que o prazo para oferecimento do 

recurso da decisão que indeferiu a inscrição da chapa foi devidamente observado 

pela Comissão Eleitoral do CRP 05, a teor do documento de fls. 56/59 (Ofício 

circular no. 356/2010), anteriormente transcrito. 

 

Ou seja, não procede a alegação de supressão de prazo para recorrer da 

decisão que indeferiu a candidatura de sua chapa em virtude da intempestividade 

da decisão recorrida, pois, ao contrário do alegado, o impetrado agiu corretamente 

ao receber a petição como recurso, nos termos do parágrafo 10o do art. 19 da Res. 

CFP 002/2000 2. 

 

Além disso, afasto a alegação de que teria se caracterizado uma 

manobra da comissão eleitoral ter recebido sua petição de fl. 60 – onde pretende 

atender as exigências apontadas pela comissão – como um recurso, apreciado 

pela Comissão Eleitoral Regular do Conselho Federal de Psicologia (órgão 

colegiado recursal), através do Ofício 1131/-10/CER-CFP. Isto porque, como 

naquele momento a função julgadora da Comissão Eleitoral Regular já havia se 

esgotado, com o indeferimento do registro da chapa, caberia apenas recurso à 

Comissão Eleitoral Regular do Conselho Federal, conforme já explanado. 

 

                                                 
2
 Prevê o § 10o do art. 19 da resolução CFP 02/2000 que da decisão de impugnação da chapa ou de um 
candidato ao Conselho Regional caberá recurso à Comissão Eleitoral Regular do Conselho Federal de 
Psicologia, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
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Desse modo, verifico que nenhum prejuízo foi acarretado ao 

impetrante, tão pouco verifico violação aos dispositivos da Resolução CFP 

002/2000. 

 

Neste sentido, confira o julgamento da Comissão Eleitoral Regular do 

Conselho Federal (fls. 243/244): 

 

“(...) Consta da peça recursal, nova relação de integrantes com a 

substituição dos três relacionados acima, datada de 18/05/2010, 

enquanto o prazo para cumprimento das exigências ou substituição de 

nomes havia terminado no dia 13, segundo informação da Comissão 

Regional Eleitoral. 

O Regimento Eleitoral do CFP estabelece que “Na hipótese de algum 

candidato não preencher as condições de concorrer às eleições, poderá a 

chapa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cumprir as exigências, sanando 

as irregularidades, ou apresentar substitutivo (Art. 19, Parágrafo 5o )”. 

Dessa forma, tendo sdio o parecer emitido em 05 de maio, o prazo para 

cumprimento das exigências encerrou no dia 13 de maio. Após esse 

período cabia à Comissão Regional Eleitoral apreciar o cumprimento das 

exigências ou a condição eleitoral do substituto, manifestando parecer 

acolhendo o registro da chapa ou indeferindo-o (redação dada pela 

Resolução  CFP 003/2008). Diante desses fatos, a Comissão Eleitoral 

Regular indefere o recurso interposto pela Chapa Consciência Psi-

Oposição e Empregabilidade, mantendo a decisão da Comissão Regional 

Eleitoral de indeferimento do pedido de inscrição da chapa em razão do 

não cumprimento do prazo.”       (grifo nosso) 

 

Por fim, nem se diga que a alegação de que somente a Chapa da 

situação permanecerá no pleito se consubstancia em argumento jurídico que 

implique no deferimento do pedido. 

 

Portanto, por todos os motivos expostos, afasto todas as alegações do 

impetrante para indeferir o pedido por ausência de direito líquido e certo alegado. 

 

DISPOSITIVO 

Dos fundamentos expostos, afastadas as preliminares arguidas, na 

forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil extingo o processo com resolução 

do mérito, julgando improcedente o pedido formulado na inicial por ausência de 
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direito líquido e certo alegado. 

 

Custas ex lege.   

 

Sem honorários advocatícios, na forma das Súmulas 512, do STF e 105, 

do STJ, bem como a teor do art. 25 da Lei 12.016/2.009. 

 

P.R.I., com urgência, em razão da data da eleição marcada para 

27/08/2010, inclusive o Ministério Público Federal. 

 

Rio de Janeiro, 12/08/2010. 
 
 

VELLÊDA BIVAR SOARES DIAS NETA 
Juiz(a) Federal Substituto(a) no exercício da Titularidade 
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