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CANDIDATO – CARACTERIZAÇÃO

Generalidades

“(...) 1. A condição de candidato somente é obtida a partir da solicitação do
registro de candidatura. (...)”
(Ac. no 5.134, de 11.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido os
acórdãos nos 22.059, de 9.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso; e 24.911, de
16.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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CANDIDATO NÃO ESCOLHIDO EM CONVENÇÃO

Vide também o item Candidatura nata – Generalidades.

Generalidades

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de coligação. Registro de
candidato. Eleições 2004. Revolvimento de matéria fática. Impossibilidade.
Ata. Fraude. Nulidade. Coligação. Candidato. Registro. Indeferimento.
Justiça Eleitoral. Análise. Competência. Processo eleitoral. Repercussão.
Agravo regimental não provido”. NE: “(...) as irregularidades constatadas
nas atas dos partidos, supostamente coligados, extrapolam a mera
irregularidade formal, pois provada a falsidade da ata e, sendo essa
essencial para atestar a deliberação por coligação e a escolha de candidato
em convenção, não é de se deferir o registro, pois o que é falso contamina
de nulidade o ato em que se insere (Ac. no 17.484, de 5.4.2001, rel. Min.
Garcia Vieira)”.
(Ac. no 23.650, de 11.10.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“(...) I – Para registrar candidatura, é indispensável a comprovação da
escolha do interessado em convenção partidária, por meio da respectiva ata,
documento exigido por lei e resolução. (...)” NE: “(...) o pedido de registro
da candidatura foi indeferido pela Corte Regional ante sua manifesta
intempestividade, além de não constar o nome do candidato na ata de
convenção partidária. Irretocável a decisão do TRE ao negar o registro por
essas razões”.
(Ac. no 20.216, de 3.10.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)



15JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS
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“Registro de candidato. Indeferimento. Candidato não escolhido em
convenção. Alegação de equívoco do partido político. Reexame de matéria
fática. Impossibilidade. Apelo que não indica ofensa legal nem divergência
jurisprudencial. Recurso especial não conhecido”. NE: “O fato de não
constar o nome do recorrente na ata da convenção é incontroverso. O
alegado engano do partido político deveria ter sido sanado pela própria
agremiação”.
(Ac. no 20.335, de 17.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Inexistência de escolha ou indicação pelo partido.
(...) 1. Para o registro de qualquer candidatura é absolutamente necessário
que o candidato tenha sido escolhido em convenção ou indicado pela
comissão executiva do partido pelo qual pretende concorrer. (...)”
(Ac. de 1o.8.2002 no RRCPr no 112, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido a
Res. no 22.325, de 8.8.2006, rel. Min. Cezar Peluso; a Res. no 22.322, de 3.8.2006,
rel. Min. Gerardo Grossi; a Res. no 22.296, de 1o.8.2006, rel. Min. Caputo Bastos;
o Ac. de 25.9.2006 no AgRgRO no 1.285, rel. Min. Gerardo Grossi; e o Ac. de
10.10.2006 no AgRgREspe no 26.772, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Alegação de que os candidatos não foram escolhidos em convenção.
(...) Ata de convenção formalizada sem a correta aplicação das normas
estatutárias. Recurso interposto por candidatos. Exame pela Justiça
Eleitoral quanto à legalidade dos atos praticados pelos partidos políticos,
inclusive no que se refere às normas estatutárias. Ausência de violação ao
art. 17, § 1o, da Constituição Federal. Rejeição das alegações de violação
aos arts. 6o e 8o da Lei no 9.504/97. (...) Exame da lei e das normas
estatutárias que levou a Corte Regional à conclusão de que os candidatos
foram escolhidos em convenção. (...)” NE: “A falta dos nomes na ata da
convenção não constitui óbice intransponível ao registro uma vez que a
Corte Regional assentou que tal ata foi formalizada sem a correta aplicação
das normas estatutárias”, isto é, na escolha da nominata de candidatos não
foi observada a regra do estatuto do partido segundo a qual “não atingindo
qualquer das chapas concorrentes o percentual de que trata o caput deste
artigo, os lugares a preencher serão divididos proporcionalmente (...)”
(Ac. no 320, de 30.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)
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“(...) 2. Candidato escolhido em convenção que o acórdão teve como nula.
3. Não resulta eficácia dos atos de reunião partidária feita como convenção
para escolha de candidatos por diretório regional que fora dissolvido por
deliberação da comissão executiva nacional. (...) 6. Não cabe registro de
candidato que, não detendo a condição de candidato nato, não tiver sido
escolhido em convenção partidária válida (Lei no 9.504/97, art. 11, §§ 4o e
8o). 7. Inaplicável ao caso o disposto no § 4o do art. 11 da Lei no 9.504/97.
(...)” NE: O STF, na ADInMC no 2.530/DF, suspendeu a eficácia do § 1o do
art. 8o da Lei no 9.504/97, que dispõe sobre candidatura nata.
(Ac. no 132, de 2.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Excetuada a hipótese de candidatura nata, é conditio sine qua non
para a concessão do registro a escolha do nome do candidato em
convenção partidária. (...)” NE: O STF, na ADInMC no 2.530/DF,
suspendeu a eficácia do § 1o do art. 8o da Lei no 9.504/97, que dispõe sobre
candidatura nata.
(Ac. no 165 de 1o.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa; no mesmo sentido o Ac. no

15.370, de 25.8.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Falta de escolha por parte da convenção partidária não constitui
cláusula de inelegibilidade. (...)”
(Ac. no 363, de 12.8.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) Alegação de nulidade de convenção partidária. Ausência de indicação
de texto legal violado ou de dissídio jurisprudencial. (...)” NE: A alegação de
nulidade da convenção não aproveita ao recorrente no sentido de torná-lo
candidato, no caso não escolhido em convenção.
(Ac. no 12.995, de 19.9.96, rel. Min. Diniz de Andrada.)

“Registro de candidato. Candidatura avulsa. Requisitos. Ausência. Lei no

8.713/93. Manifesta-se incabível o pedido de registro de candidaturas
formulado deficientemente por filiado a partido político, que não as escolheu
em convenção. (Eleições de 3.10.94.) Indeferimento.”
(Res. no 84, de 11.7.94, rel. Min. Flaquer Scartezzini.)

“Registro de candidato a vereador. Inelegibilidade. Candidato não escolhido
em convenção municipal. A alegação de injustiça pela não-inclusão do nome
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de interessado, entre os postulantes a candidatura a vereador, não é de
molde a permitir o registro sem crivo convencional. (...)”
(Ac. no 12.738, de 24.9.92, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Registro de candidato. Inviabilidade. Candidato que não foi escolhido e
sequer votado, em convenção partidária. Indeferimento do pedido.”
(Res. no 15.539, de 31.8.89, rel. Min. Miguel Ferrante.)

Escolha pelo órgão de direção partidária

“(...) Registro de candidatura a deputada federal. Alteração para deputada
estadual. Discordância da candidata. Autonomia partidária. Limites.
Observância de norma estatutária e da lei. Inexistência de autorização para
tal proceder em convenção estadual. (...) 3. In casu, o TRE/RJ, após
análise dos documentos probatórios, verificou inexistir outorga de poderes
para que a executiva estadual do partido remanejasse candidatura, mudando
para deputada estadual a filiada já indicada para concorrer ao cargo de
deputada federal. Incidência da Súmula-STJ no 7. 4. Ademais, resta outro
fundamento autônomo contrário à pretensão recursal. Sob o prisma da
legalidade, não se trata de substituição de candidato, de preenchimento de
vaga remanescente ou de indicação tempestiva de candidato. 5. Conforme
asseverado no acórdão recorrido: ‘A se admitir como legítima e legal a
manobra realizada pelo partido em epígrafe, não será surpresa se a partir
das próximas eleições, vencidos os prazos estabelecidos pela legislação
eleitoral para a escolha dos candidatos, venham os partidos, através de
reunião de executiva estadual, realizada já fora daquele prazo, valendo-se
de uma suposta outorga de poderes em convenção, sem qualquer amparo
em estatuto, modificar grande parte de seus candidatos e candidaturas.’
(...)”
(Ac. de 21.9.2006 no REspe no 26.658, rel. Min. José Delgado.)

“Registro de candidato. Vaga remanescente. Candidato não escolhido em
convenção. Desnecessidade. Preenchimento pelos órgãos de direção
partidária. Possibilidade. Decisão regional que não tratou da matéria. Falta
de embargos de declaração. Recurso não conhecido”. NE: “(...) no caso de
preenchimento de vaga remanescente, realmente não há que se exigir que o
nome do candidato conste da ata da convenção. Os órgãos de direção
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partidária podem, nos termos do art. 10, § 5o, da Lei no 9.504/97, preencher
essas vagas por meio de ato formal do órgão competente. Entretanto, no
caso, a Corte Regional não tratou o pedido como para preenchimento de
vaga remanescente e sequer foi mencionado o fato, não tendo sido opostos
os necessários embargos de declaração. Assim, não vejo como deferir o
registro, se nem mesmo há notícia nos autos da existência de tal vaga e de
ter sido formalizada a indicação”.
(Ac. no 20.067, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Senador. Partido que não indicou candidato a esse
cargo em sua convenção. Registrado em ata que a comissão executiva
poderia ainda fazer a indicação. Art. 101, § 5o, do Código Eleitoral.
Possibilidade, desde que no prazo previsto no art. 11 da Lei no 9.504/97.
(...)” NE: “O primeiro fundamento da Corte Regional para negar o registro
do candidato foi o de que o partido, por ocasião de sua convenção, não
indicou candidato ao cargo de senador e de que, mesmo que tenha
deliberado que a comissão executiva do partido poderia fazê-lo
posteriormente, esta indicação somente poderia ser admitida se ocorrida
dentro do prazo estabelecido no art. 8o da Lei no 9.504/97. Não me parece
que esta seja a melhor solução a ser dada à questão. Penso que a comissão
executiva do partido poderia fazê-lo até o último dia para o pedido de
registro de candidato, que é 5 de julho. Como a deliberação ocorreu em
2.7.2002, entendo que pode ser aceita a indicação. Ademais, o art. 101, §
5o, do Código Eleitoral, estabelece que a comissão executiva poderá
preencher vaga existente na chapa em caso de cargos proporcionais e
majoritários”.
(Ac. no 567, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso especial. Convenção partidária. Delegação de poderes à
comissão executiva provisória para indicar candidatos ao pleito de 2002.
Alegação de irregularidade e violação a texto legal. Inocorrência. Ausência
de prejuízo. 1. A lei não veda que ato emanado de convenção partidária,
legalmente constituída, transfira poderes à comissão executiva para indicar
candidatos. 2. Hipótese em que os convencionais concordaram com a
medida adotada e em que nenhum candidato argüiu nulidade ou prejuízo.
Recurso especial não conhecido.”
(Ac. no 19.961, de 29.8.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)
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CANDIDATURA AVULSA

Generalidades

“Registro de candidato. 2. Filiação partidária. (...) Não havendo candidatura
avulsa, a prova da data de filiação partidária é indispensável para conferir
se o escolhido em convenção já possui um ano de filiação ao partido. (...)”
(Ac. no 179, de 4.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“Registro de candidato. Candidatura avulsa. Requisitos. Ausência. Lei no

8.713/93. Manifesta-se incabível o pedido de registro de candidaturas
formulado deficientemente por filiado a partido político, que não as escolheu
em convenção. (Eleições de 3.10.94.) Indeferimento.”
(Res. no 84, de 11.7.94, rel. Min. Flaquer Scartezzini.)
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NE: O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.530-9, relator Ministro Sydney Sanches, deferiu
medida cautelar para suspender a eficácia do § 1o do art. 8o da Lei no

9.504/97, que dispõe sobre candidatura nata.

“Consulta. Eleições 2004. Candidatura nata. ‘1. Os deputados federais de
determinado partido político podem ter prioridade absoluta, sobre os demais
postulantes, na escolha, pelas convenções municipais, dos candidatos à
prefeito, nas próximas eleições? 2. Sendo omisso, a tal respeito, o estatuto
do partido, podem os órgãos superiores de direção partidária baixar
resolução – no prazo que lhes faculta a lei – com força estatutária, para
instituir o referido critério de prioridade, e assim, torná-lo obrigatório em
todas as instâncias partidárias, no próximo pleito municipal? 3. Esse critério
de prioridade ofende o princípio da isonomia entre os pré-candidatos, nos
moldes do que ficou decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal ao
determinar a suspensão cautelar da vigência do art. 8o, da Lei no 9.504, de
30 de setembro de 1997, relativo às candidaturas natas? (ADI no 3.530-9
[sic] – acórdão, em anexo)’. Consulta respondida negativamente quanto ao
primeiro item e considerada prejudicada quanto ao segundo e ao terceiro
itens, em face do transcurso do prazo estabelecido no art. 7o da Lei no

9.504/97.”
(Res. no 21.778, de 27.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)
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“Candidatura nata. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar.
Concessão. Suspensão da eficácia do § 1o do art. 8o da Lei no 9.504/97.
Registro de candidatura. Res.-TSE no 20.993/2002. Revogação do art. 8o e
do § 2o do art. 15.”
(Res. no 21.079, de 30.4.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Número de cadeiras na Câmara Legislativa foi reduzido para a
legislatura seguinte. Número de candidatos natos de um mesmo sexo supera
o percentual máximo do § 3o (art. 10 da Lei no 9.504/97), quando calculado
sobre o total das vagas para candidatos. A situação específica do caso
impede que se adote a literalidade do § 3o do art. 10. O cálculo da reserva
do mínimo de 30% e do máximo de 70% para candidaturas de cada sexo
deve levar em conta o número de candidaturas possíveis, descontadas as
vagas correspondentes às candidaturas natas.”
(Ac. no 16.897, de 8.3.2001, rel. Min. Garcia Vieira, red. designado Min. Nelson
Jobim.)

“(...) Lei no 9.504, de 1997, art. 8o, § 1o. Ao detentor de mandato de
vereador é assegurado o registro de sua candidatura para o mesmo cargo,
pelo partido a que esteja filiado, mesmo que não tenha sido escolhido e
indicado pela convenção. (...)”
(Ac. no 18.294, de 5.10.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“Candidatura nata. Prefeito. A Lei no 9.504/97, art. 8o, § 1o, somente
assegura o registro de candidatura, para o mesmo cargo e pelo partido a
que estejam filiados, aos detentores de mandato de deputado federal,
deputado estadual ou distrital e vereador, ou aos que tenham exercido esses
mesmos cargos em qualquer período da legislatura em curso. (...)”
(Res. no 20.517, de 2.12.99, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Candidatura nata. Ainda que não tenha sido submetida à convenção,
poderá ser exercido o direito, de que cuida o art. 8o, § 1o, da Lei no 9.504/
97, se houver vaga na lista de candidatos.” NE: “Creio que se poderia
cogitar da renúncia a esse direito [candidatura nata], caso não manifestado
de qualquer modo o propósito de exercê-lo, hipótese em que seria dado ao
partido elaborar lista completa de candidatos, sem considerar aquele que se
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houvesse omitido. (...) Se, entretanto, ainda existem vagas, (...) não há
razão para obstar o registro (...)”
(Ac. no 359, de 24.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“(...) O fato de tratar-se de candidato nato não impede a apreciação de
inelegibilidades opostas ao registro. (...)”
(Ac. no 267, de 10.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Partidos políticos. Autonomia. Candidatura nata. A garantia
constitucional de autonomia dos partidos restringe-se a definição de sua
estrutura interna, organização e funcionamento. Possibilidade de a lei dispor
sobre questões que se inserem no processo eleitoral, estabelecendo critérios
para a admissão de candidaturas, tema que não diz com a matéria interna
corporis a que se refere a Constituição e que constitui campo defeso ao
legislador.”
(Ac. no 97, de 25.8.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Consulta. Candidatura nata. Senador. 2. A Lei no 9.504/97, art. 8o, § 1o,
somente assegura o registro de candidatura, para o mesmo cargo e pelo
partido a que estejam filiados, aos detentores de mandato de deputado
federal, deputado estadual e vereador e aos que tenham exercido esses
cargos, em qualquer período da legislatura que estiver em curso. (...)”
(Res. no 20.221, de 2.6.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“Eleição de 1994. Coligação. Número de candidatos a ser registrado.
Candidaturas natas. Lei no 8.713, de 1993, art. 8o, §§ 1o e 2o c.c. art. 10 e
seu parágrafo único. Interpretação. Para o cálculo do número de candidatos
a ser registrado, em coligação, existindo candidaturas natas, deve ser
observado o número total destas, por coligação, e não por partido,
individualmente, sendo que nenhum dos partidos coligados poderá registrar
candidatos em número que exceda o limite de vagas a preencher. (...)”
(Ac. no 12.064, de 5.8.94, rel. Min. Flaquer Scartezzini.)

“Consulta. Eleições de 1994. Cálculo do número de candidatos a serem
registrados. Candidaturas natas. Cômputo de suplente. Lei no 8.713/93, art.
8o, § 2o. Interpretação. Somente será computado, para efeito do limite de
que trata o art. 8o, § 2o, o suplente que tenha estado no exercício efetivo do
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mandato desde 1o de outubro de 1993, até a data da convenção. A
candidatura nata, garantida nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo, é
relativa ao partido a que o candidato, titular ou suplente em exercício, esteja
filiado na data da convenção. Se ambos eram detentores de mandato de
deputado federal, estadual ou distrital, desde a data da publicação da Lei no

8.713/93, até a data da convenção, inexistem restrições para cômputo de
qualquer deles, para fins do previsto no art. 8o, § 2o, da citada lei, haja ou
não coligação partidária. O benefício da candidatura nata só tem como
destinatário o detentor de mandato eletivo na data da publicação da lei.”
(Res. no 14.358, de 26.5.94, rel. Min. Flaquer Scartezzini.)

“Candidato nato. Eleições de 15.11.86. Não tem validade o dispositivo
partidário que consagre a candidatura nata, por se encontrar a matéria
disciplinada pelo art. 94, § 1o, I, do Código Eleitoral. (...)”
(Res. no 12.934, de 14.8.86, rel. Min. Aldir Passarinho.)

“Candidatos natos. Vereadores. Seus nomes não devem ser submetidos à
aprovação dos convencionais, não havendo razão para relacioná-los na ata
da convenção, da qual devem constar os candidatos escolhidos por ela.”
(Ac. no 7.062, de 14.10.82, rel. Min. José Guilherme Villela.)

“Candidatos natos. A Lei no 7.008, de 29.6.82, que os instituiu, não os
dispensa do requisito de tempestiva filiação partidária. Egressos de partido
que não foi incorporado por outro, estão sujeitos ao prazo de filiação
estabelecido no § 3o do art. 67 da LOPP.”
(Ac. no 7.056, de 14.10.82, rel. Min. Décio Miranda.)
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“(...) 2. A cassação de registro de candidatura, em sede de investigação
judicial, somente é possível caso seja esse feito julgado antes das eleições,
conforme interpretação do art. 22, XIV e XV, da Lei Complementar no 64/90.
(...)”
(Ac. de 30.3.2006 no REspe no 25.673, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) A cassação do registro, por abuso do poder político ou econômico,
requisita prova inabalável. (...)”
(Ac. no 25.009, de 10.2.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Representação. Art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/97. Prefeito. Candidato a
reeleição. Placas. Divulgação. Obras e serviços da municipalidade.
Veiculação. Momento anterior. Período vedado. Infração. Não-
configuração. 1. Não procede a alegação de perda de objeto de recurso ao
fundamento de que, em sede de representação, somente poderia ser
decretada a cassação do registro caso a decisão condenatória fosse
proferida até a proclamação dos eleitos, na medida em que o art. 73 da Lei
no 9.504/97 possui expressa previsão de cassação tanto do registro como do
diploma, nos termos do respectivo § 5o desse dispositivo, não se aplicando o
que decidido pela Casa no Acórdão no 4.548. (...)”
(Ac. no 24.722, de 9.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Registro de candidato. Fato superveniente. Sentença que
excluiu o PFL da coligação e cassou os registros de candidatos a vereador, em
face de acórdão do TRE que acolheu decisão da Justiça Comum concessiva
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de tutela antecipada, em ação versando sobre controvérsia entre órgãos
partidários. Fato superveniente que justifica a exclusão e a cassação dos
registros. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Ac. no 24.055, de 28.9.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Embargos de declaração. Decisão monocrática. Recebidos como agravo
regimental. Registro de candidatura. Acórdão regional. Cabível recurso
próprio. Negado provimento”. NE: Descabimento de mandado de segurança
contra ato judicial que indeferiu registro de candidato.
(Ac. no 3.201, de 14.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins).

“Representação. Art. 77 da Lei no 9.504/97. Decisão. Efeitos.
Proclamação. Eleitos. Anterioridade. Registro. Diploma. Cassação. 1. Nas
representações fundadas em artigos da Lei no 9.504/97 que prevêem a
perda do registro mas não do diploma, a decisão que cassar o registro deve
ser prolatada até a proclamação dos eleitos, de modo a impedir a
diplomação do candidato”.
(Ac. no 4.548, de 16.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) 8. O fato de as condutas enumeradas no caput do art. 73 da Lei no

9.504/97 caracterizarem, ainda, atos de improbidade administrativa,
sujeitando os seus autores às cominações do art. 12, III, da Lei no 8.429/92,
não afeta a competência da Justiça Eleitoral para a cassação do registro ou
do diploma do candidato infrator, nos termos do § 5o daquele artigo.
Inexistência de violação do inciso LIII do art. 5o da Constituição da
República. (...)”
(Ac. no 3.510, de 27.3.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso ordinário. Registro de candidatura. Desincompatibilização.
Indeferimento pelo TRE em sede de embargos de declaração. Inviabilidade.
Efeitos modificativos. Excepcionalidade. Não sendo os embargos de
declaração sucedâneos de ação de impugnação de registro de candidatura,
é inadmissível que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para reformar
acórdão que deferiu pedido de registro de candidatura. Existência, ademais,
de demonstração suficiente acerca do afastamento do cargo no prazo
legal.” NE: “Nenhuma impugnação houve ao pedido de registro de
candidatura do recorrente, nos termos do art. 3o, caput, da LC no 64/90.
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Daí por que, em sessão de 22.8.2002, entendendo cumpridas as normas de
regularidade formal atinentes ao processo de registro (art. 11, § 1o, da Lei
no 9.504/97), deferiu a Corte Regional a sua candidatura ao cargo de
deputado estadual. Não era dado àquele sodalício, em vista disso,
apreciando os declaratórios do MPE, atribuir-lhes efeitos modificativos, para
indeferir o registro do ora recorrente. Não constituem os embargos de
declaração sucedâneo da regular ação de impugnação de registro de
candidatura (AIRC). (...) Rememoro ser firme o entendimento deste
Pretório, no que aplicável ao caso em tela, de achar-se o Ministério Público
sujeito ao prazo de cinco dias para o oferecimento de impugnação, prevista
no art. 3o da LC no 64/90, dispensada a sua intimação pessoal. (...) Reitero,
asseriu-se de modo claro não ter havido impugnação ofertada contra o
pedido de candidatura do recorrente”.
(Ac. no 646, de 26.9.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Recurso especial. Registro. Impugnação. Diretório regional. Alegação de
violação do art. 7o, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.504/97. Não-caracterização.
Preclusão. Recurso não conhecido.” NE: Indeferido, por não ter sido
observado o prazo de 5 dias previsto no art. 3o, caput, da LC no 64/90,
pedido de cancelamento de registro de candidato (formulado em 17 de
agosto), com fundamento na anulação (em 7 de agosto) da convenção que
deliberou sobre coligação em desacordo com as diretrizes partidárias. As
candidaturas às eleições majoritária e proporcional haviam sido deferidas
em 17 e 18 de julho respectivamente.
(Ac. no 18.969, de 8.3.2001, rel. Min. Costa Porto.)

“Ação declaratória de inelegibilidade para cassar registro de candidatura
por rejeição de contas. Não-cabimento. Recurso especial não conhecido. 1.
Uma vez transitada em julgado a decisão que deferiu o registro de
candidatura, o diploma do candidato acaso eleito somente pode ser atacado
por meio de ação de impugnação de mandato eletivo, nas hipóteses
previstas no art. 14, § 9o, da Constituição Federal, ou por meio de recurso
contra a diplomação, do art. 262 do CE, se se tratar de inelegibilidade
superveniente ou constitucional. 2. A ação rescisória somente é cabível
contra decisão que tenha declarado a inelegibilidade, segundo a
jurisprudência deste Tribunal.”
(Ac. no 18.985, de 9.11.2000, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Pedido de cancelamento de registro. Superveniência de trânsito em julgado
de condenação criminal. Candidatura deferida por decisão transitada em
julgado. Inadequação do pedido. Inelegibilidade oponível a candidato eleito
mediante recurso contra a diplomação.”
(Ac. no 18.239, de 17.10.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

Efeito da decisão

 Contagem dos votos na eleição majoritária

“Medida cautelar. Atribuição. Efeito suspensivo. Recurso especial. Decisão
regional. Procedência. Representação. Candidatos a prefeito e vice-
prefeito. Art. 73, I, da Lei no 9.504/97. Plausibilidade jurídica do apelo
evidenciada. Cautelar deferida”. NE: Candidatos a prefeito e vice-prefeito
que tiveram seus registros de candidato deferidos e depois cassados em
representação por conduta vedada a agentes públicos ajuizaram medida
cautelar em que argumentavam, entre outras questões, com receio de os
votos serem computados como nulos por estarem sub judice. O Tribunal
deferiu medida cautelar suspendendo os efeitos da decisão, assentando o
relator que “(...) o registro não terá seus efeitos diminuídos em função da
decisão proferida por aquela Corte até que este Tribunal examine o recurso
especial interposto” e que a questão estaria explicitada na Res.-TSE no

21.929, de 1o.10.2004.
(Ac. no 1.523, de 2.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Código Eleitoral. O § 4o do art. 175 do CE está fora do âmbito jurídico
das eleições majoritárias e não incide quando o indeferimento de registro
ocorreu antes da data do pleito, independentemente do trânsito em julgado
da decisão. (...)”
(Ac. no 3.113, de 6.5.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) II – Candidato inelegível ou não registrado nas eleições proporcionais
ou majoritárias: nulidade dos votos recebidos: ressalva do art. 175, § 4o, CE:
inteligência. 1. A decisão que cassa por inelegibilidade o registro do
candidato tem eficácia imediata e leva, em princípio, à nulidade dos votos
por ele recebidos (CE, art. 175, § 3o). (...) 4. A persistência, mediante
recurso, na tentativa de obter ao final o registro almejado – mas indeferido
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até a data da eleição –, permite-se por conta e risco do postulante e de seu
partido: a simples possibilidade de reverter a sucumbência não pode, sem
ofensa aos princípios, equiparar, para qualquer efeito, aos votos válidos o
sufrágio de quem, ao tempo do pleito, não obtivera o registro. 5. Quando a
ressalva do art. 175, § 4o, CE nem sequer se aplicaria na hipótese de
eleições proporcionais – seu campo normativo próprio –, é ociosa a sua
invocação para impor, a título de analogia, a consideração dos votos dados a
candidato sem registro no pleito majoritário. 6. A nulidade, no caso, dos
votos dados a candidato a governador cujo registro o TSE cassara antes da
eleição independe de saber se o acórdão há de reputar-se trânsito em
julgado na data em que se exauriu o prazo recursal, antes da votação, ou só
quando o Tribunal, depois dela, declarou inexistente o recurso extraordinário
interposto.”
(Ac. no 3.100, de 16.10.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

 Contagem dos votos na eleição proporcional

“Recurso contra expedição de diploma. Eleição 2002. Deputado estadual.
(...) II – Aplica-se o § 3o do art. 175 do Código Eleitoral, considerando-se
nulos os votos, quando o candidato para o pleito proporcional, na data da
eleição, não tiver seu registro deferido. Por outro lado, o § 4o do citado
artigo afasta a aplicação do § 3o, computando os votos para a legenda, se o
candidato, na data da eleição, tiver uma decisão, mesmo que sub judice,
que lhe defira o registro, a qual, posteriormente ao pleito, seja modificada,
negando-lhe o pedido”.
(Ac. no 638, de 19.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) Eleição 2002. Acórdão de Tribunal Regional. Nulidade de votos.
Candidato inelegível. Matéria de ordem pública. Não-conhecimento. Se o
candidato em nenhum momento teve deferido seu registro, é nula, para
todos os efeitos, a votação que porventura tenha obtido”. NE: Eleição para
deputado estadual.
(Ac. no 3.123, de 28.10.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso contra a expedição de diploma. Candidato a deputado estadual.
Art. 262, III, do Código Eleitoral. Erro no cálculo do quociente eleitoral e
partidário. Ausência de registro deferido no momento da eleição. Nulidade
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dos votos. Art. 175, § 3o, do Código Eleitoral. Aplicação. Art. 15 da Lei
Complementar no 64/90. Ilegitimidade passiva. Não-configuração. (...) 3. Se
o candidato não tinha registro deferido no dia da votação, devem os votos a
ele atribuídos ser considerados nulos e excluídos do cálculo do quociente
eleitoral, por aplicação da regra do art. 175, § 3o, do Código Eleitoral.
Precedentes: acórdãos nos 607, 3.112 e 3.100. Recurso provido.”
(Ac. no 645, de 30.9.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso contra expedição de diploma. Eleição 2002. Deputado estadual.
Art. 262, II e III, do Código Eleitoral. Art. 175, §§ 3o e 4o, CE. Inexistência
de registro deferido na data do pleito. Considerados nulos os votos
atribuídos ao candidato. Art. 15 da Lei Complementar no 64/90.
Inaplicabilidade. Precedentes. Negado provimento. (...) II – Aplica-se o §
3o do art. 175 do Código Eleitoral, considerando-se nulos os votos, quando o
candidato na data da eleição não tiver seu registro deferido em nenhuma
instância ou este tenha sido indeferido antes do pleito. Por outro lado, o § 4o

do citado artigo afasta a aplicação do § 3o, computando-se os votos para a
legenda, se o candidato na data da eleição tiver uma decisão, mesmo que
sub judice, que lhe defira o registro e, posteriormente, passado o pleito,
essa decisão seja modificada, sendo-lhe negado o registro. III – Negado o
registro na instância originária, é facultado ao partido substituir o candidato;
caso a agremiação persista na tentativa de obter ao final o registro daquele
candidato, fá-lo-á por sua conta e risco, sabendo que, se mantida a decisão
que negou ou cassou o registro, os votos atribuídos àquele candidato serão
considerados nulos. IV – Na linha da atual jurisprudência do TSE, essa
interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 175 do Código Eleitoral não viola o
estabelecido no art. 15 da LC no 64/90.
(Ac. no 607, de 29.5.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) Eleição para deputado federal. Proclamação dos resultados.
Consideração de votos dados a candidato não registrado. Nulidade.
Incidência do § 3o do art. 175 do Código Eleitoral, não do seu § 4o. Se as
decisões do Tribunal Regional e do Tribunal Superior Eleitoral negaram
registro de candidato ao cargo de deputado federal antes da realização do
pleito, seus votos são nulos, nos termos do § 3o do art. 175 do Código
Eleitoral. A pertinência do § 4o só tem sentido nas eleições proporcionais,
quando a negativa de registro ocorra após o pleito. (...) Cabe mandado de
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segurança para impedir a diplomação de candidato cujos votos recebidos
são nulos e não se computam, também, para a legenda pela qual pretendeu
registro. O art. 15 da Lei Complementar no 64/90 opera nos casos de
reconhecimento de inelegibilidade de candidato, não quando se tratar de
falta de condições de elegibilidade. Liminar confirmada. Segurança
concedida”.
(Ac. no 3.112, de 15.4.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, III, do Código Eleitoral
(...) Mérito. Candidata que concorreu por força de liminar em mandado de
segurança. Registro assegurado. Quociente eleitoral. Votos válidos.
Aplicação do art. 175, § 4o, do Código Eleitoral. (...) 3. Hipótese em que a
candidata obteve registro por meio de liminar, em mandado de segurança,
que foi posteriormente revogada e o registro definitivamente cassado após
as eleições, motivo por que se consideram válidos os votos a ela atribuídos,
aplicando-se a regra do art. 175, § 4o, do Código Eleitoral, para cálculo do
quociente eleitoral. Recurso especial não conhecido.”
(Ac. no 19.886, de 21.11.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Eleição proporcional. Ano 2000. Art. 175, § 4o, CE. (...) I – Na eleição
proporcional, são nulos e não se computam para a legenda os votos
atribuídos aos que tiveram indeferido o registro de candidatura por decisão
anterior ao pleito. (...)”
(Ac. no 3.370, de 18.10.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“(...) II – Candidato inelegível ou não registrado nas eleições proporcionais
ou majoritárias: nulidade dos votos recebidos: ressalva do art. 175, § 4o, CE:
inteligência. 1. A decisão que cassa por inelegibilidade o registro do
candidato tem eficácia imediata e leva, em princípio, à nulidade dos votos
por ele recebidos (CE, art. 175, § 3o). 2. A incidência da ressalva do art.
175, § 4o – cujo âmbito próprio são as eleições proporcionais –, pressupõe
que, na data do pleito, o nome votado seja titular da condição jurídica de
candidato, posto que provisória: bem por isso, pressupõe a regra que seja
posterior ao pleito ‘a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de
registro’ e preceitua que, então, ‘os votos serão contados para o partido pelo
qual tiver sido feito o seu registro’: não, sublinhe-se, para a agremiação que
o houver requerido sem êxito, no estado em que se encontra o processo no
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dia da votação. 3. Para afastar a aplicabilidade do § 4o do art. 175 é ser ‘a
decisão de inelegibilidade ou de cancelamento do registro’ proferida antes
da eleição; não que, antes dela, haja transitado em julgado: indeferido ou
cassado o registro, antes do pleito, a mera pendência de recurso contra a
decisão não assegura ao candidato nem ao partido – sempre na hipótese de
eleições proporcionais – a contagem do voto para qualquer efeito. 4. A
persistência, mediante recurso, na tentativa de obter ao final o registro
almejado – mas indeferido até a data da eleição –, permite-se por conta e
risco do postulante e de seu partido: a simples possibilidade de reverter a
sucumbência não pode, sem ofensa aos princípios, equiparar, para qualquer
efeito, aos votos válidos o sufrágio de quem, ao tempo do pleito, não
obtivera o registro. (...)”
(Ac. no 3.100, de 16.10.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Registro de candidatura. Votos nulos. Art. 175, §§ 3o e 4o, do Código
Eleitoral. Aproveitamento para o partido político. Eleição proporcional. 1. Os
votos recebidos por candidato que não tenha obtido deferimento do seu
registro em nenhuma instância ou que tenha tido seu registro indeferido
antes do pleito são nulos para todos os efeitos. 2. Se a decisão que negar o
registro ou que o cancelar tiver sido proferida após a realização da eleição,
os votos serão computados para o partido do candidato.”
(Ac. no 3.319, de 18.6.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso contra expedição de diploma. Candidato que teve o registro
indeferido depois da eleição. Cômputo dos votos obtidos para a coligação.
Agravo de instrumento não provido.”
(Ac. no 3.263, de 13.6.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Cancelamento de registro. Anulação da votação nominal. Sustação da
expedição do respectivo diploma. Não impugnado no momento oportuno por
parte legítima o pedido de registro de candidatura (LC no 64/90, art. 3o), ou
interposto recurso contra decisão que o deferiu, opera-se a preclusão (LC
no 64/90, art. 16; CE, arts. 93, § 1o, e 259 c.c. 223 e parágrafos). Cassado o
acórdão recorrido, mantidos o registro e a votação do recorrente.” NE:
Candidato a deputado estadual.
(Ac. no 12.034, de 27.6.91, rel. Min. Villas Boas; no mesmo sentido o Ac. no

12.035, de mesma data e relator.)
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 Declaração de inelegibilidade

“Registro de candidatura. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90. Embargos
declaratórios em processo de registro de candidatura que se julgam
prejudicados pela perda de seu objeto, em virtude de não ter sido o
candidato eleito”. NE: “Verifico, no entanto, que o TRE se limitou a indeferir
o registro do candidato, uma vez constatada a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. Não há uma
declaração expressa de inelegibilidade. O processo de registro visa aferir se
o candidato preenche os requisitos para se candidatar ou se incide em
algum óbice a sua candidatura. A cada eleição há um novo processo. O
objeto deste feito, especificamente, é o registro para as eleições de 2002, e
não para qualquer outra eleição”.
(Ac. no 20.091, de 6.10.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

Execução da decisão

 Generalidades

“(...) Hipótese em que, tendo sido dado ao recorrente prazo suficiente para
suprir irregularidade, quedou-se ele inerte, ensejando, assim, o indeferimento
do pedido de registro. (...)” NE: “(...) tenho por descabida a pretensão do
agravante em que seja dado efeito suspensivo ao recurso, eis que, a teor do
disposto no art. 58 da Res.-TSE no 22.156/2006, ‘o candidato que tiver seu
registro indeferido poderá recorrer da decisão e, enquanto estiver sub
judice, prosseguir em sua campanha e ter seu nome mantido na urna
eletrônica’. (...)”
(Ac. de 21.9.2006 no AgRgREspe no 26.515, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) 3. Recurso contra expedição de diploma que analisa matéria discutida
em impugnação de registro seria inócuo, caso a impugnação tenha sido
julgada procedente, e, tão logo a decisão transite em julgado, o registro será
cassado e, conseqüentemente, o diploma. (...)”
(Ac. no 610, de 13.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso especial. Candidato que concorreu por força de liminar em
medida cautelar. Aproveitamento dos votos. Art. 175, §§ 3o e 4o do Código
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Eleitoral. Registro indeferido em julgamento anterior à eleição. Oposição de
embargos de declaração, acolhidos com efeitos modificativos após a
realização do pleito. Efeitos da liminar. Nos termos do parágrafo único do
art. 257 do Código Eleitoral, a execução de qualquer acórdão será feita
imediatamente, com o que julgado o recurso especial, com o conseqüente
indeferimento do registro da candidatura antes do pleito, cessam
imediatamente os efeitos da medida liminar concedida em sede cautelar,
nada interferindo a oposição de embargos declaratórios, nem, o fato de o
trânsito em julgado ter ocorrido posteriormente.”
(Ac. no 15.230, de 18.6.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

 Aplicabilidade do art. 15 da LC no 64/90 a decisão sobre condição
de elegibilidade

“Mandado de segurança. Eleição para deputado federal. Proclamação dos
resultados. Consideração de votos dados a candidato não registrado.
Nulidade. Incidência do § 3o do art. 175 do Código Eleitoral, não do seu §
4o. (...) O art. 15 da Lei Complementar no 64/90 opera nos casos de
reconhecimento de inelegibilidade de candidato, não quando se tratar de
falta de condições de elegibilidade. Liminar confirmada. Segurança
concedida”. NE: Registro de candidato indeferido por falta de condição de
elegibilidade (filiação partidária). “Os litisconsortes defendem a incidência
do art. 15 da LC no 64/90, uma vez que não houve o trânsito em julgado da
decisão sobre o pedido de registro”.
(Ac. no 3.112, de 15.4.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido o
Ac. no 3.112, de 12.12.2002, do mesmo relator.)

“Agravo regimental. Pedido de execução imediata de decisão do TSE.
Indeferimento. Registro de candidatura. Indeferimento. Duplicidade de
filiação partidária. Incidência do art. 15 da LC no 64/90. Agravo não
provido”. NE: “Logo, em processo de registro de candidatura, não só a
decisão que indefere o registro por ocorrência de causa de inelegibilidade,
como também aquela que o faz por ausência de condição de elegibilidade,
necessitam do trânsito em julgado para a sua execução. Incide, no caso, o
art. 15 da LC no 64/90. Afasta-se, com isso, o art. 257 do CE. Incabível a
execução antes do trânsito em julgado”.
(Ac. no 19.556, de 5.12.2002, rel. Min. Nelson Jobim.)
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“(...) 4. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro do requerente, por
ausência de uma condição de elegibilidade – ‘o pleno exercício dos direitos
políticos’ (art. 14, § 3o, inciso II, da Constituição Federal). 5. Hipótese em
que foi negado efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto. 6.
Invocação do art. 15, da Lei Complementar no 64/90, que se afasta, por não
se tratar, no caso, de inelegibilidade, mas de ausência de condição de
elegibilidade. 7. Pedido indeferido. Decisão unânime.”
(Res. no 20.736, de 28.9.2000, rel. Min. Néri da Silveira.)

“1. Embargos de declaração. Medida cautelar. Concessão de liminar.
Alegação de omissão e contradição. Reconhecimento de omissão. 2. Do
poder geral de cautela atribuído aos juízes não se excluem as hipóteses em
que se discute suspensão de direitos políticos. 3. Embargos acolhidos para
prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos.” NE: Rejeitada alegação
de que o art. 15 da LC no 64/90 admite a medida cautelar apenas em casos
de inelegibilidade, não em casos de suspensão de direitos políticos: o
acórdão “afirmou estar o candidato inelegível, situação que se enquadra
entre aquelas que o agravante considera compreendidas na inteligência do
art. 15 da Lei Complementar no 64/90.”
(Ac. no 617, de 12.9.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

 Aplicabilidade do art. 15 da LC no 64/90 a decisão transitada em
julgado

“Reclamação. Candidato. Contas. Rejeição. Inelegibilidade. Decisão do
TSE. Art. 15, LC no 64/90. Não-aplicabilidade. 1. Alcançada pelo trânsito
em julgado decisão confirmatória daquela que reconheceu a inelegibilidade,
não há de se cogitar da aplicação do art. 15, da LC no 64/90. 2. Concluída a
prestação jurisdicional, há de ser dado imediato cumprimento à decisão
proferida, mormente quando não atacada por remédio jurídico suspendendo
sua eficácia. 3. Reclamação conhecida e provida.”
(Res. no 20.776, de 1o.3.2001, rel. Min. Waldemar Zveiter.)

“Impugnação ao registro. Diplomação. Pendência de recurso. Trânsito em
julgado. Execução. Diplomação na pendência de julgamento de recurso.
Operando-se o trânsito em julgado da decisão no processo de registro,
assentada no reconhecimento de inelegibilidade, não há vislumbrar
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ilegalidade na execução, providência inserida ainda no âmbito do processo
eleitoral, que encontra respaldo no art. 15 da Lei Complementar no 64/90.
Recurso conhecido e não provido.”
(Ac. no 2.159, de 11.4.96, rel. Min. Costa Leite.)

 Decisão em processo de registro de candidato

– Aplicabilidade do art. 15 da LC no 64/90

“Eleitoral. Registro: impugnação: Lei Complementar no 64/90, art. 15.
I – Ação de impugnação de registro de candidato com base na Lei
Complementar no 64/90, art. 1o, I, g: aplicabilidade do art. 15, que
assegura o exercício do mandato do eleito diplomado enquanto não
houver decisão definitiva acerca de sua elegibilidade. II –
Precedentes do TSE. III – Agravo regimental não provido”.
(Ac. de 24.6.2003 no AgRgRcl no 214, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo
sentido o Ac. de 1o.8.2006 no AgRgAg no 6.501, rel. Min. Carlos Ayres
Britto.)

“Reclamação. Decisão do TSE. Indeferimento do registro de
candidato. Aplicação do art. 15, da LC no 64/90. (...) 3. A norma do
art. 15 da LC no 64/90 constitui exceção à regra do art. 257 do
Código Eleitoral, importando dizer que, enquanto não existir decisão
judicial transitada em julgado, a respeito do registro de candidato, a
vontade soberana do eleitorado deve ser preservada. (...)”
(Ac. no 108, de 1o.3.2001, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Medida cautelar. Agravo regimental. Ação de investigação judicial.
LC no 64/90, art. 15. Aplicabilidade. 1. A execução dos julgados é, de
regra, imediata, uma vez que os recursos eleitorais não têm efeito
suspensivo. 2. As disposições da Lei Complementar no 64/90, art. 15,
são aplicáveis tanto ao processo de impugnação ao registro da
candidatura, quanto ao de investigação judicial por abuso do poder
econômico ou político. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.”
NE: Cassado o registro de candidato na investigação judicial e
declarada sua inelegibilidade.
(Ac. no 966, de 19.12.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter; no mesmo sentido o
Ac. no 541, de 11.4.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)
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“Agravo regimental. Medida cautelar. Deferimento de liminar.
Presença dos pressupostos necessários à concessão. Aplicação do
art. 15 da LC no 64/90. A regra do art. 15 da Lei Complementar no

64, de 1990, estabelece que apenas quando transitar em julgado a
decisão que declarar a inelegibilidade do candidato é que seu registro
será negado ou cancelado. Conseqüentemente, até tal momento o
candidato tem direito a prosseguir em seus atos de campanha,
inclusive nos pertinentes à propaganda eleitoral. Agravo a que se
nega provimento”. NE: O TRE reformou a sentença e indeferiu o
registro de candidato.
(Ac. no 702, de 27.9.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Registro de candidatura. Recurso extraordinário interposto
contra aresto do TSE. Lei Complementar no 64/90, art. 15. Pretensão
de que somente após o trânsito em julgado tenha eficácia a decisão
que cassa o registro da candidatura. Imediatidade dos efeitos das
decisões da Justiça Eleitoral. Liminar que se concede a fim de que
prevaleçam os efeitos da decisão desta Corte.” NE: “A referida
norma alude a decisões que em sua parte dispositiva declarem a
inelegibilidade do candidato. (...) Nos processos de registro de
candidatura, não faz coisa julgada a parte da decisão que afirma ser o
candidato inelegível, porquanto esta é apenas fundamento e não
integra o dispositivo.”
(Ac. no 36, de 26.6.97, rel. Min. Eduardo Alckmin; no mesmo sentido os
acórdãos nos 343, de 18.5.2000, do mesmo relator; e 11.841, de 15.5.94,
rel. Min. Torquato Jardim.)

“Mandado de segurança. Liminar. Indeferimento. Falta de relevante
fundamento de direito. Impetração que se insurge contra despacho de
relator no TRE, pretendendo que a decisão deste Tribunal,
indeferindo o registro de candidatura do requerente, somente tenha
eficácia após o trânsito em julgado, com fundamento no art. 15 da LC
no 64/90. Relevante fundamento de direito não configurado.” NE:
“Em relação ao art. 15 da Lei Complementar no 64/90 (...) o que até
aqui se tem entendido é que tem ele aplicação às hipóteses de abuso
do poder econômico ou de autoridade, apurado em procedimento
estabelecido no art. 22 da mesma norma.”
(Ac. no 2.621, de 25.2.97, rel. Min. Eduardo Alckmin.)
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“Eleitoral. Medida cautelar inominada. Recurso de diplomação e
recurso contra pedido de registro de candidato. Eficácia da decisão.
Código Eleitoral, art. 216. Lei Complementar no 64/90, art. 15. I – A
disposição inscrita no art. 15 da Lei Complementar no 64, de 1990,
aplica-se, apenas, ao recurso referente ao pedido de registro de
candidato, sem alterar a regra do art. 216 do Código Eleitoral, que diz
respeito ao recurso contra a diplomação. II – Agravo regimental não
provido”.
(Ac. no 13.924, de 9.11.93, rel. Min. José Cândido.)

“Recurso eleitoral. Diplomação. Candidata que teve seu registro ao
cargo de vereador impugnado, mas, diplomada, está a depender de
julgamento final. Havendo a recorrida, ainda que com o registro de
inscrição sua como candidata à Câmara Municipal, impugnado, sido
admitida a disputar a eleição, e eleita, e diplomada, por força do que
dispõe o art. 15, da LC no 64/90, não desde que há recurso especial
pendente, não é de cassar-se seu diploma, senão após o julgamento
final de recurso contra sua inscrição, ainda em curso no STF.
Recurso de que não se conhece.”
(Ac. no 11.488, de 5.10.93, rel. Min. José Cândido.)

– Aplicabilidade do art. 15 da LC no 64/90 a registro negado
em todas as instâncias

“(...) 3. A ausência de deferimento do registro em todas as instâncias
ordinárias inviabiliza a aplicação do que prescrito no art. 15, LC no

64/90. 4. Concluída a prestação jurisdicional, há de ser dado imediato
cumprimento à decisão proferida, mormente quando não atacada por
remédio jurídico suspendendo sua eficácia (...).”
(Ac. no 107, de 15.2.2001, rel. Min. Waldemar Zveiter; no mesmo sentido os
acórdãos nos 643, de 27.9.2000, do mesmo relator; 704, de 27.9.2000, rel.
Min. Costa Porto; e 166, de 5.11.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Reclamação. Autoridade de decisão proferida pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Hipótese que não se verifica. Lei Complementar no 64, de
1990, art. 15. Interpretação. 1. O art. 15 da Lei Complementar no 64,
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de 1990, assegura a participação dos candidatos nos pleitos eleitorais
enquanto não houver transitado em julgado a decisão que declarar a
sua inelegibilidade ou que lhe negar registro, ainda que este não tenha
sido deferido até o momento, por alguma instância. Assegura-lhe,
também e enquanto não existir decisão definitiva acerca do registro, a
diplomação e o exercício do mandato. (...)”
(Ac. no 112, de 13.2.2001, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido o
Ac. no 114, de 1o.3.2001, rel. Min. Waldemar Zveiter.)

“Agravo regimental em medida cautelar. Compatibilização entre art.
257 do CE e art. 15 da LC no 64/90. A decisão que indefere ou cassa
o registro da candidatura deve ser imediatamente cumprida (art. 257,
CE). Agravo improvido.” NE: Indeferimento do registro de candidato
pelo juiz e pelo TRE.
(Ac. no 703, de 27.9.2000, rel. Min. Nelson Jobim; no mesmo sentido o Ac.
no 2.768, de 9.2.99, rel. Min. Costa Porto.)

“(...) Indeferimento do registro dos candidatos ao pleito de 3.10.96
em todas as instâncias. Inexistência de trânsito em julgado. Não-
aplicação do art. 15 da Lei Complementar no 64/90. Ordem
denegada.” NE: “Cassada a liminar que garantiu à impetrante sua
participação nas eleições (...) e não gozando os recursos eleitorais de
efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 257 e seu parágrafo único
do Código Eleitoral, a decisão que confirmou o indeferimento do
registro das candidaturas é de execução imediata, considerando-se
nulos, como conseqüência, os votos a eles dados.”
(Ac. no 2.599, de 8.5.97, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Recurso especial. Registro de candidato. Indeferimento mantido
pelo TRE e TSE. Invalidade de votos. Art. 175, § 3o, do Código
Eleitoral. Não-aplicação do art. 15 da Lei Complementar no 64/90.
Recurso não conhecido. A falta de deferimento do registro da
candidatura impede a participação do pretendente a candidato no
pleito, não ilidindo tal circunstância o estabelecido pelo art. 15 da Lei
Complementar no 64/90”.
(Ac. no 14.855, de 8.4.97, rel. Min. Eduardo Alckmin; no mesmo sentido o
Ac. no 14.854, de 15.4.97, do mesmo relator.)
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– Registro deferido sob condição resolutiva

“Candidato a vereador. Recurso contra expedição de diploma. Art.
262, I, do Código Eleitoral. Falta de condição de elegibilidade. Filiação
partidária. Registro deferido sob condição. Decisão contra a qual não
houve recurso. Duplicidade. Não-caracterização. Decisão com
trânsito em julgado anterior ao julgamento do recurso contra a
expedição de diploma. Ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Constituição.
Recurso conhecido e provido”. NE: “(...) o pedido de registro da
candidatura do recorrente deveria ter sido indeferido, já que, naquele
momento, ele não detinha uma das condições de elegibilidade.
Entretanto, pelo que consta dos autos, o registro foi deferido, mesmo
que sob condição. E não há notícia de que contra tal decisão tenha
havido recurso. Dessa forma, o registro estaria deferido até que
houvesse decisão definitiva declarando a duplicidade de filiações do
recorrente, o que, como visto, não ocorreu. Sendo assim, o recorrente
poderia – como foi – ter sido proclamado eleito e diplomado”.
(Ac. no 19.889, de 18.3.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) 2. Se o deferimento do registro da candidatura do agravado foi
condicionado à decisão definitiva sobre a validade de sua filiação
partidária, e, não havendo ocorrido trânsito em julgado sobre a
questão, correta sua diplomação. 3. A argumentação acerca da
impossibilidade de se deferir registro de candidatura provisório e da
falta de efeito suspensivo ao recurso interposto no processo que
cuida de filiações partidárias deve ser apresentada no processo de
registro. Agravo não provido.”
(Ac. no 2.929, de 23.8.2001, rel. Min. Fernando Neves.)

 Decisão em representação por abuso de poder

– Generalidades

“Medida cautelar incidental. Pedido liminar para que a Corte
Regional só execute a decisão após o trânsito em julgado do recurso
especial eleitoral. Transitada em julgado a decisão do TSE, cumprirá
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ao regional completar o julgamento do caso. Necessidade que o
julgamento se complete para se pleitear a execução, ainda que
provisória, do julgado. Deferimento”. NE: Em investigação judicial
julgada procedente pelo juiz eleitoral, cassou-se o registro do
candidato eleito. Recurso contra essa decisão foi provido para
restaurar o registro da candidatura, decisão esta reformada em
embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, ao que se
seguiram segundos embargos de declaração, cujo acórdão foi
cassado pelo TSE, que determinou a realização de novo julgamento
dos segundos embargos.
(Ac. no 1.670, de 7.6.2005, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Investigação judicial julgada procedente antes das eleições.
Cassação de registro e declaração de inelegibilidade. Recurso contra
a diplomação e ação de impugnação de mandato eletivo. Não-
necessidade. Inciso XIV do art. 22 da LC no 64/90. Embargos de
declaração meramente protelatórios. Art. 275, § 4o, do Código
Eleitoral. Determinação de imediato cumprimento da decisão. Agravo
a que se negou provimento.”
(Ac. no 3.027, de 6.8.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

– Aplicabilidade do art. 15 da LC no 64/90

“Mandado de segurança. Eleição 2004. Ação de investigação judicial
eleitoral. Cassação do registro. Sentença proferida antes do pleito.
Aplicação do art. 15 da LC no 64/90. Execução da sentença após o
trânsito em julgado da Aije. Ordem concedida para suspender os
efeitos da resolução do TRE/GO até o trânsito em julgado da
matéria”.
(Ac. no 3.278, de 24.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso contra expedição de diploma. Abuso de poder. Declaração
de inelegibilidade. Execução imediata de acórdão. Ausência de
trânsito em julgado. Impossibilidade (LC no 64/90, art. 15). Efeitos da
investigação judicial eleitoral quanto ao momento de julgamento:
julgada procedente antes da eleição, há declaração de inelegibilidade
por três anos e cassação do registro; (...)”
(Ac. no 1.313, de 18.3.2003, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)
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“Agravo regimental. Declaração de inelegibilidade com conseqüente
cassação de registro de candidatura. Não-ocorrência do trânsito em
julgado. Execução imediata. Impossibilidade. Art. 15 da LC no 64/90.
1. O art. 15 da LC no 64/90 assegura o exercício do mandato do
eleito diplomado enquanto não houver decisão definitiva acerca de
sua elegibilidade. 2. Precedentes. 3. Recurso a que se nega
provimento”. NE: Registro de candidato cassado em representação
por abuso de poder.
(Ac. no 3.414, de 22.8.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Medida cautelar. Agravo regimental. Ação de investigação judicial.
LC no 64/90, art. 15. Aplicabilidade. 1. A execução dos julgados é, de
regra, imediata, uma vez que os recursos eleitorais não têm efeito
suspensivo. 2. As disposições da Lei Complementar no 64/90, art. 15,
são aplicáveis tanto ao processo de impugnação ao registro da
candidatura, quanto ao de investigação judicial por abuso do poder
econômico ou político. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.”
NE: Cassado o registro de candidato na investigação judicial e
declarada inelegibilidade.
(Ac. no 966, de 19.12.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter; no mesmo sentido o
Ac. no 541, de 11.4.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)

 Decisão em representação por captação de sufrágio

– Generalidades

NE: Entendimento mais recente sobre a execução imediata das
decisões nas representações a partir do Ac. no 1.649, de 9.8.2005,
rel. Min. Carlos Velloso, assim ementado: “Petição. Decisão do
TSE. Execução. Acórdão. Publicação. Necessidade”.

“(...) 6. A jurisprudência deste Tribunal Superior está consolidada
quanto à constitucionalidade do art. 41-A da Lei das Eleições, que
não estabelece hipótese de inelegibilidade e possibilita a imediata
cassação de registro ou de diploma (acórdãos nos 19.644 e 3.042).
(...)”
(Ac. no 21.248, de 3.6.2003, rel. Min. Fernando Neves.)
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“(...) 1. A decisão que julgar procedente representação por captação
de sufrágio vedada por lei, com base no art. 41-A da Lei no 9.504/97,
deve ter cumprimento imediato, cassando o registro ou o diploma, se
já expedido, sem que haja necessidade da interposição de recurso
contra a expedição de diploma ou de ação de impugnação de
mandato eletivo.”
(Ac. no 19.739, de 13.8.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da LC no 64/90 e 41-A da Lei
no 9.504/97. Decisão posterior à proclamação dos eleitos.
Inelegibilidade. Cassação de diploma. Possibilidade. Inciso XV do art.
22 da LC no 64/90. Não-aplicação. 1. As decisões fundadas no art.
41-A têm aplicação imediata, mesmo se forem proferidas após a
proclamação dos eleitos.” NE: O TRE deixara de cassar o registro do
candidato ao argumento de que, havendo sido proclamados os eleitos,
incidiria o inc. XV do art. 22 da LC no 64/90.
(Ac. no 19.587, de 21.3.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Cassação de registro (Lei no 9.504/97, art. 41-A): eficácia imediata.
1. A decisão que, com base no art. 41-A, cassa o registro de
candidato tem eficácia imediata, despidos os recursos cabíveis de
efeito suspensivo. 2. Decisão de TRE que, em sentido contrário,
determina que a cassação só gere efeitos após o trânsito em julgado
não é oponível ao acórdão do TSE que, substituindo o da instância a
quo, ordena o cumprimento imediato do julgado. 3. Entretanto, se se
cuida de decisão individual tomada no TSE pelo relator de recurso, o
seu cumprimento deve aguardar a exaustão do prazo para o agravo
regimental ou o julgamento desse.”
(Ac. no 19.528, de 13.12.2001, rel. Min. Ellen Gracie, rel. da questão de
ordem Min. Sepúlveda Pertence.)

– Aplicabilidade do art. 15 da LC no 64/90

“Agravo regimental. Recurso especial. Provimento com fundamento
no art. 36, § 7o, do RITSE. Art. 41-A da Lei no 9.504/97. Cassação
de registro. Aplicação do art. 175, § 3o, do Código Eleitoral. Alegação
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de incidência do art. 15 da LC no 64/90. Impertinência. A ressalva que se
contém no § 4o do art. 175 do Código Eleitoral só tem lugar quando a
decisão sobre inelegibilidade ou cancelamento de registro for proferida
após as eleições. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Ac. no 21.235, de 9.9.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Agravo regimental. Execução da decisão proferida com fundamento
no art. 41-A da Lei no 9.504/97. A execução da cassação de registro,
fundada no art. 41-A da Lei no 9.504/97, é imediata, não incidindo o
art. 15 da Lei Complementar no 64/90, que a condiciona ao trânsito
em julgado da decisão. Agravo improvido”.
(Ac. no 142, de 2.4.2002, rel. Min. Ellen Gracie; no mesmo sentido o Ac. no

143, de 2.5.2002, da mesma relatora.)

“I – Cassação de registro de candidatura: Lei no 9.504/97, art. 41-A:
eficácia imediata. Ao contrário do que se tem entendido, com relação
ao art. 15 da LC no 64/90, a eficácia da decisão tomada com base no
art. 41-A da Lei no 9.504/97 é imediata, ainda quando sujeita a
recurso: trata-se, portanto, de causa de urgência, para cujo
julgamento o Regimento Interno do Tribunal a quo faculta a dispensa
de publicação de pauta. (...)”
(Ac. no 19.176, de 16.10.2001, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Medida cautelar. Registro. Cassação. (...) 1. Não imposta
expressamente a pena de inelegibilidade, não encontra aplicabilidade
o disposto no art. 15, LC no 64/90, razão pela qual o julgado há de ser
imediatamente executado. (...)” NE: O caso é de representação
julgada procedente apenas para cassar o registro do candidato por
infração ao art. 41-A da Lei no 9.504/97.
(Ac. no 970, de 1o.3.2001, rel. Min. Waldemar Zveiter.)

 Decisão em representação por conduta vedada

– Generalidades

NE: Entendimento mais recente sobre a execução imediata das
decisões nas representações a partir do Ac. no 1.649, de 9.8.2005,
rel. Min. Carlos Velloso, assim ementado: “Petição. Decisão do
TSE. Execução. Acórdão. Publicação. Necessidade”.
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“Representação. Investigação judicial. (...) 1. A comprovação da
prática das condutas vedadas pelos incisos I, II, III, IV e VI do art.
73 da Lei no 9.504/97 dá ensejo à cassação do registro ou do diploma,
mesmo após a realização das eleições”. NE: “Dessa forma, julgadas
conjuntamente a investigação judicial e a representação do art. 96 da
Lei no 9.504/97, a parte da decisão que decretar a inelegibilidade dos
candidatos somente terá efeito quando transitar em julgado, ao passo
que a parte que determinar a cassação do registro ou do diploma terá
efeito imediato. (...)”
(Ac. no 21.316, de 30.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

– Aplicabilidade do art. 15 da LC no 64/90

“Reclamação. Decisão do TSE. Preservação de sua autoridade.
Admitir a realização do pleito com a participação de candidato cujo
registro foi cassado pelo TSE afronta a decisão exarada pela Corte”.
NE: “No caso, o TSE cassou o registro de candidatura (...) em
representação fundada no art. 73 da Lei no 9.504/97, regulamentada
pela Res.-TSE no 21.610. Aqui não há que se falar em aplicação do
art. 15 da LC no 64/90 nem há na citada resolução norma que
garanta a permanência do nome do candidato na urna”.
(Ac. no 359, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Prosseguimento na campanha

“Agravo regimental. Medida cautelar. Pedido de liminar. Ausente o fumus
boni iuris, indefere-se a medida cautelar. Agravo regimental a que se nega
provimento”. NE: “(...) tal como regulamentado, os processos individuais
dos candidatos são acessórios. Enquanto não julgado o processo principal –
o processo raiz – aqueles não poderão ser julgados. Daí a impropriedade de
cogitar-se de coisa julgada na pendência de recurso no processo principal.
(...) A outro passo, o art. 60 da Resolução-TSE no 21.608/2004 assegura a
participação dos candidatos. Dar efeito suspensivo ao recurso especial
implicaria na violação do direito ali expresso”.
(Ac. no 1.413, de 20.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Embargos de declaração. Decisão monocrática. Recebidos como agravo
regimental. Registro de candidatura. Acórdão regional. Cabível recurso
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próprio. Negado provimento”. NE: Descabimento de mandado de segurança
contra ato judicial indeferindo registro de candidato. Possibilidade de
prosseguimento em campanha eleitoral por conta e risco do candidato.
(Ac. no 3.201, de 14.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins).

“Recurso contra expedição de diploma. Eleição 2002. Deputado estadual.
Art. 262, II e III, do Código Eleitoral. Art. 175, §§ 3o e 4o, CE. Inexistência
de registro deferido na data do pleito. Considerados nulos os votos
atribuídos ao candidato. Art. 15 da Lei Complementar no 64/90.
Inaplicabilidade. Precedentes. Negado provimento. (...) III – Negado o
registro na instância originária, é facultado ao partido substituir o candidato;
caso a agremiação persista na tentativa de obter ao final o registro daquele
candidato, fá-lo-á por sua conta e risco, sabendo que, se mantida a decisão
que negou ou cassou o registro, os votos atribuídos àquele candidato serão
considerados nulos. IV – Na linha da atual jurisprudência do TSE, essa
interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 175 do Código Eleitoral não viola o
estabelecido no art. 15 da LC no 64/90”.
(Ac. no 607, de 29.5.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) II – Candidato inelegível ou não registrado nas eleições proporcionais
ou majoritárias: nulidade dos votos recebidos: ressalva do art. 175, § 4o, CE:
inteligência. 1. A decisão que cassa por inelegibilidade o registro do
candidato tem eficácia imediata e leva, em princípio, à nulidade dos votos
por ele recebidos (CE, art. 175, § 3o). (...) 3. Para afastar a aplicabilidade
do § 4o do art. 175 é ser ‘a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento
do registro’ proferida antes da eleição; não que, antes dela, haja transitado
em julgado: indeferido ou cassado o registro, antes do pleito, a mera
pendência de recurso contra a decisão não assegura ao candidato nem ao
partido – sempre na hipótese de eleições proporcionais – a contagem do
voto para qualquer efeito. 4. A persistência, mediante recurso, na tentativa
de obter ao final o registro almejado – mas indeferido até a data da eleição
–, permite-se por conta e risco do postulante e de seu partido: a simples
possibilidade de reverter a sucumbência não pode, sem ofensa aos
princípios, equiparar, para qualquer efeito, aos votos válidos o sufrágio de
quem, ao tempo do pleito, não obtivera o registro. (...) 6. A nulidade, no
caso, dos votos dados a candidato a governador cujo registro o TSE cassara
antes da eleição independe de saber se o acórdão há de reputar-se trânsito
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em julgado na data em que se exauriu o prazo recursal, antes da votação, ou
só quando o Tribunal, depois dela, declarou inexistente o recurso
extraordinário interposto.”
(Ac. no 3.100, de 16.10.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Consulta. Instrução no 55. Registro de candidatura. Art. 56, parágrafo
único – Res.-TSE no 20.993. Processos de registro de candidatura.
Cassação de registro ou de diploma com base nos arts. 41-A, 73 ou 77 da
Lei no 9.504/97. 1. O parágrafo único do art. 56 da Res.-TSE no 20.993
aplica-se somente aos processos de registro de candidatura, não alcançando
as decisões proferidas em representação fundada nos arts. 41-A, 73 ou 77
da Lei no 9.504/97. 2. Na hipótese de representação fundada nos artigos
referidos, o prosseguimento da campanha eleitoral é admitido pela Justiça
Eleitoral para evitar dano irreparável, mas isso se dá por conta e risco do
candidato e do partido político que prefira não substituir seu candidato, sem
nenhuma garantia de sua diplomação.”
(Res. no 21.087, de 2.5.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Cassação de registro de candidato. Art. 41-A da Lei no 9.504/97. Efeito
imediato. Permanência na urna eletrônica. Prosseguimento da campanha.
Possibilidade. 1. A permanência, na urna eletrônica, do nome do candidato
que tenha seu registro cassado com base no art. 41-A da Lei no 9.504, de
1997, bem como o prosseguimento de sua propaganda eleitoral – o que se
dá por conta e risco do candidato e/ou de seu partido político em virtude da
interposição de recurso – não significa retirar o efeito imediato da
mencionada decisão, que, entretanto, não pode ser tido como definitiva,
antes de seu trânsito em julgado.”
(Res. no 21.051, de 26.3.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Reclamação. Cassação do registro. Vedação de propaganda. Hipótese
abrangida pelo art. 65 da Lei no 9.100/95. Pendente de recurso a cassação
do registro, há de admitir-se a possibilidade de propaganda. Aplicação
analógica do disposto no art. 15 da LC no 64/90.”
(Res. no 19.728, de 18.9.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)
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Generalidades

“(...) 3. Não há como deferir-se o pedido de registro por estar a chapa
incompleta, a teor do disposto no art. 91 do Código Eleitoral. (...)”
(Res. no 22.296, de 1o.8.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: “(...) Se a coligação recorreu e está concorrendo por sua conta e risco,
não há que se falar em invalidade da chapa, até decisão final sobre a
regularidade da formação da coligação”. (Ementa não transcrita por não
reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. no 24.526, de 11.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

Complementação de chapa

“Recurso especial. Vaga remanescente. Preenchimento. Indicação formal
pelo órgão de direção partidária. Art. 10, § 5o, da Lei no 9.504/97.
Necessidade. Pedido de registro formulado pelo próprio candidato.
Impossibilidade. Recurso não conhecido. 1. Para o preenchimento de vaga
remanescente, o órgão de direção partidária deve fazer a indicação do
candidato por ato formal. 2. O pedido de registro, neste caso, não pode ser
apresentado pelo próprio candidato.”
(Ac. no 20.149, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidato. Vaga remanescente. Candidato não escolhido em
convenção. Desnecessidade. Preenchimento pelos órgãos de direção
partidária. Possibilidade. Decisão regional que não tratou da matéria. Falta
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de embargos de declaração. Recurso não conhecido”. NE: “(...) no caso de
preenchimento de vaga remanescente, realmente não há que se exigir que o
nome do candidato conste da ata da convenção. Os órgãos de direção
partidária podem, nos termos do art. 10, § 5o, da Lei no 9.504/97, preencher
essas vagas por meio de ato formal do órgão competente. Entretanto, no
caso, a Corte Regional não tratou o pedido como para preenchimento de
vaga remanescente e sequer foi mencionado o fato, não tendo sido opostos
os necessários embargos de declaração. Assim, não vejo como deferir o
registro, se nem mesmo há notícia nos autos da existência de tal vaga e de
ter sido formalizada a indicação”.
(Ac. no 20.067, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Medida cautelar. Agravo regimental. Recurso especial. Registro de
candidato. Efeito suspensivo. Possibilidade. 1. Atendido o pressuposto da
plausibilidade da tese jurídica sustentada nas razões do recurso especial
interposto, defere-se a medida liminar para conferir-lhe efeito suspensivo. 2.
Agravo regimental desprovido.” NE: “Pedido de registro do candidato a
prefeito [no último dia do prazo], sem indicação do candidato a vice-
prefeito, o que deixou incompleta a chapa. No entanto, antes que o juiz
eleitoral determinasse as diligências que entendesse necessárias, facultando
à coligação proceder à indicação, o partido complementou a chapa (...).
Improcedente a alegação de extemporaneidade do pedido de registro (...)”
(Ac. no 621, de 19.9.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Candidaturas femininas (Lei no 9.100, de 29.9.95, art. 11, § 3o). Se não se
preencherem os 20% das vagas destinadas às candidaturas femininas, a
chapa poderá ser registrada, ainda que incompleto aquele percentual de
mulheres. O que não se admite, conforme entendimento firmado por esta
Corte, é que a diferença seja preenchida por candidatos homens (Consulta
no 54, Min. Marco Aurélio).”
(Res. no 19.564, de 23.5.96, rel. Min. Walter Medeiros.)

“Registro de candidato. Substituição. Indeferimento. Extemporaneidade.
Inaplicabilidade do art. 101, § 5o, do Código Eleitoral. Incidência do § 1o do
art. 13 da Lei no 8.713/93. A alegação do recorrente de direito a
complementação das vagas remanescentes, com base no § 3o do art. 13 da
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Lei no 8.713/93. Não afasta a incidência do § 1o, da mesma norma legal.
(...)” NE: Vide a Lei no 9.504/97, art. 13 e §§.
(Ac. no 12.270, de 6.9.94, rel. Min. Flaquer Scartezzini.)

“Chapa concorrente ao Senado. Substituição de candidatos. Lei no 8.713, de
1993, art. 13, § 1o. I – É direito do partido político substituir o candidato que
teve o seu registro indeferido, dentro de 8 (oito) dias, não podendo o
Tribunal Regional Eleitoral, antes deste prazo, indeferir as demais
candidaturas ao Senado Federal. II – Na hipótese dos autos, o Tribunal
Regional Eleitoral da Paraíba indeferiu a chapa ao Senado Federal
apresentada pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN) apenas porque
um dos candidatos não oferecia condições de se registrar, quando deveria
notificar a agremiação política para, dentro de 8 (oito) dias, promover a
substituição. Logo feriu o direito do partido político de substituir o candidato
e desrespeitou o direito de João Nunes de Castro e de José Mário Souto
Batista de não verem os seus registros indeferidos até esgotado o prazo
legal para a substituição.” NE: Vide a Lei no 9.504/97, art. 13 e §§.
(Ac. no 12.116, de 7.8.94, rel. Min. Pádua Ribeiro.)

“(...) Registro de candidato ao Senado. Suplente único. Chapa incompleta.
Complementação posterior. Indeferimento. Direito que se assegura face ao
art. 46, § 3o, da Constituição Federal. Consoante entendimento preconizado
pelo STF (Recurso Extraordinário no 128-518-4/DF), é de ser assegurado
ao partido político a possibilidade de complementação do pedido de registro
de candidato para o Senado Federal – indicado em chapa incompleta, ainda
que decorrido o prazo previsto na lei ordinária para o registro. Recurso
provido parcialmente, para assegurar a complementação da chapa,
determinando-se a volta dos autos à instância de origem, para o necessário
exame da documentação e dos aspectos formais, com relação ao candidato
indicado como suplente.”
(Ac. no 12.020, de 4.8.94, rel. Min. Flaquer Scartezzini; no mesmo sentido o Ac. no

172, de 2.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Escolha de candidatos: competência das comissões executivas para
completar vagas existentes nas chapas de candidatos às eleições
proporcionais, nada importando que o escolhido tivesse sido indicado pela
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convenção para candidato a mandato executivo e renunciado à indicação
para viabilizar coligação.”
(Ac. no 12.925, de 30.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Chapa. Complementação. Substituição. Prazo. Na hipótese do partido não
ter apresentado à convenção chapa completa de candidatos, poderia o
mesmo completá-la, por indicação do órgão executivo até o dia 5 de julho.
Nos casos de substituição, na conformidade com o art. 50 da Res.-TSE no

16.347, o prazo encerrou-se em 2 de agosto. Não há por que relacionar o
prazo do art. 51, dessa resolução, com o término do julgamento dos pedidos
de registros pelo TRE, em 13 de agosto. Consulta não conhecida.”
(Res. no 16.759, de 14.8.90, rel. Min. Pedro Acioli.)

Composição da chapa majoritária

 Chefe do Executivo e vice

“Chapa. Composição. Renúncia. Preenchimento por candidato recém-
eleito. A sistemática eleitoral pátria veda a possibilidade de se acolher
composição de chapa a governador do estado, diante de renúncia de
candidato a vice-governador, considerado candidato recém-eleito deputado
federal. O mecanismo, se acolhido, exsurgiria com potencialidade suficiente
a afastar o equilíbrio das eleições no segundo turno.”
(Res. no 14.823, de 27.10.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Substituição, no segundo turno, de candidato a vice-presidente ou vice-
governador que falecer, desistir ou for impedido legalmente, por candidato
eleito ou não em 3 de outubro. É possível a substituição desde que o
substituto seja de partido já integrante da coligação no primeiro turno.”
(Res. no 14.340, de 12.5.94, rel. Min. Torquato Jardim.)

“Coligação: substituição de ambos candidatos majoritários renunciantes com
inversão da posição na chapa dos partidos coligados, mediante consenso das
comissões executivas interessadas, indicando uma delas, para vice-prefeito,
o filiado que renunciara a primitiva candidatura a prefeito: transação política
que o art. 16, § 4o, da Lei no 8.214/91 possibilita e que a prática das
coligações explica.”
(Ac. no 13.091, de 10.11.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)
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 Senador

“Senado. Registro de candidatura. A chapa a ser registrada deve ser
completa, havendo de conter dois candidatos a suplência. (...)”
(Ac. no 15.419, de 15.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“É juridicamente impossível o pedido de registro de chapa de candidatos ao
Senado, contendo um único suplente (art. 46, § 3o, da Constituição). (...)”
(Ac. no 11.517, de 11.9.90, rel. Min. Octávio Gallotti.)

Contaminação da chapa

“Registro. Cassação. O ato de cassação do registro é exaustivo, não
cabendo ter como implícito o envolvimento da candidatura do vice-prefeito
– arts. 18 da Lei no 64/90 e 61 da Resolução no 21.608/2004 do Tribunal
Superior Eleitoral. (...)”
(Ac. no 25.082, de 9.8.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Cassação de registro de candidatura. Art. 15 da Lei Complementar no 64/
90. Prefeito falecido, cujo exercício do mandato foi assegurado até o
trânsito em julgado da Aije. Subordinação do vice à situação do titular.
Indivisibilidade da chapa. Agravo desprovido.”
(Ac. no 1.643, de 30.6.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) 1. Não há como diplomar o vice-prefeito da chapa vencedora em
conjunto com o prefeito da segunda chapa mais votada (§ 1o do art. 3o da
Lei no 9.504/97). 2. A inelegibilidade em decorrência de rejeição de contas
do candidato a prefeito declarado eleito (LC no 64/90, art. 1o, I, g) e a
conseqüente cassação do registro contaminam o registro do candidato a
vice-prefeito da mesma chapa. (...)”
(Ac. no 184, de 26.3.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) I – Nos casos em que há cassação do registro do titular, antes do
pleito, o partido tem a faculdade de substituir o candidato. Todavia, se
ocorrer a cassação do registro ou do diploma do titular após a eleição – seja
fundada em causa personalíssima ou em abuso de poder –, maculada
restará a chapa, perdendo o diploma tanto o titular como o vice, mesmo que
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este último não tenha sido parte no processo, sendo então desnecessária sua
participação como litisconsorte. II – Na hipótese de decisão judicial que
declarar inelegibilidade, esta só poderá atingir aquele que integrar a relação
processual. III – Institutos processuais muitas vezes ganham nova feição no
âmbito do Direito Eleitoral, em face dos princípios, normas e características
peculiares deste ramo da ciência jurídica.”
(Ac. no 19.541, de 18.12.2001, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Mandado de segurança. Eleições de 1996. Vice-prefeito eleito. Impetração
que argúi violação ao art. 5o, LIV, e LV da Constituição Federal. Prefeita
afastada em razão de provimento em recurso contra diplomação por
ausência de domicílio eleitoral. Vício pessoal que contamina a situação do
vice-prefeito. A manutenção da titularidade da situação jurídica do vice-
prefeito depende da manutenção da titularidade da situação jurídica do
prefeito. Liminar concedida de ofício cassado. Indeferimento.”
(Ac. no 2.672, de 27.6.2000, rel. Min. Costa Porto.)

“(...) 1. Por se tratar de uma relação jurídica subordinada, o mandato do
vice-prefeito é alcançado pela cassação do diploma do prefeito de sua
chapa. 2. Em recurso contra a diplomação do prefeito, não há necessidade
de o vice integrar a lide na qualidade de litisconsorte necessário. (...)”
(Ac. no 15.817, de 6.6.2000, rel. Min. Edson Vidigal.)

“(...) 2. Por se tratar de eleição vinculada, a situação jurídica do vice-prefeito
é alcançada pela cassação do diploma do prefeito de sua chapa. (...)”
(Ac. no 15.817, de 25.5.99, rel. Min. Edson Vidigal.)

“Registro de candidatura – seu cancelamento, por inelegibilidade. Nulidade
dos votos dados à chapa. Inexistência de ressalva quanto ao candidato a
vice-prefeito. Aplicação dos arts. 175, § 3o, e 224 do Código Eleitoral.
Violações configuradas. Dissídio comprovado. (...)”
(Ac. no 15.146, de 16.12.97, rel. Min. Costa Porto.)

Indivisibilidade da chapa

“(...) Chapa única. Contaminação. (...) O registro da chapa majoritária
somente pode ser deferido se ambos os candidatos estiverem aptos. Em
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casos de indeferimento, cabe ao partido ou à coligação, por sua conta e
risco, recorrer da decisão ou, desde logo, indicar substituto ao candidato que
não for considerado apto. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.003, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Registro de candidato. 2. Pedido de substituição de candidato a vice-
governador de partido que já não possui candidato a governador. 3. O
registro de candidatos a governador e vice-governador deverá ser feito
sempre em chapa única e indivisível – ut art. 91, caput, da Lei no 4.737/65.
4. Recurso não conhecido.”
(Ac. no 15.506, de 21.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Não havendo possibilidade de se restabelecer o registro de apenas um
dos componentes da chapa a eleição majoritária, não se pode reconhecer
interesse jurídico do partido que teve seus candidatos eleitos para intervir
como assistente na ação rescisória, que visa somente afastar a decretação
de inelegibilidade em relação ao candidato a vice-prefeito. (...)”
(Ac. no 35, de 2.6.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) Suposta violação do art. 16, § 5o, da Lei no 8.214/91 e do art. 91 do
Código Eleitoral. Substituição de candidatos – preclusão. Observância do
art. 18 da LC no 64/90. (...)” NE: Prefeito eleito concorreu sem registro do
companheiro de chapa considerado inelegível, e a substituição foi pedida 24
horas antes da eleição e deferida 10 dias depois. “A impugnação feita foi
considerada intempestiva e a decisão respectiva transitou em julgado.
Desceu sobre ela o manto da preclusão (...)”
(Ac. no 12.256, de 22.2.96, rel. Min. Diniz de Andrada.)

“(...) Renúncia. Substituição. Chapa completa. (...)” NE: “(...) é forçoso
convir em que a renúncia de um candidato à vice-presidência não pode ter o
condão de impossibilitar a candidatura de seu companheiro.”
(Res. no 77, de 30.8.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)

“1. Recurso contra a expedição de diploma. Prefeito eleito em chapa sem
candidato a vice-prefeito, declarado inelegível. Inelegibilidade (CF, art. 14, §
5o). 1.1. Embora negado, no mérito, pelo Supremo Tribunal Federal,
conhecimento ao recurso extraordinário (RE no 157.959-5), e confirmada,
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por conseguinte, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso no 9.936)
que dera pela inelegibilidade do candidato a vice-prefeito, a medida cautelar
que permitira ao candidato concorrer ao pleito tornou válida a sua eleição.
(...)”
(Ac. no 11.841, de 17.5.94, rel. Min. Torquato Jardim.)

“Renúncia de candidato a vice-governador. Não cabe a escolha do
substituto pelo candidato a governador, mesmo quando se haja recusado a
fazê-lo a comissão executiva. Recurso provido para indeferir o registro do
substituto, determinando-se o cancelamento do referente ao cargo de
governador, dada a impossibilidade da subsistência solitária de tal
candidatura.”
(Ac. no 11.510, de 10.9.90, rel. Min. Octávio Gallotti.)

“(...) Reunindo o candidato a prefeito os requisitos para seu registro
isoladamente viciada a indicação originária do candidato a vice-prefeito,
toca à Justiça Eleitoral sobrestar ao julgamento, aguardando o exercício da
faculdade de substituição (...), em face do indeferimento da candidatura do
vice-prefeito. Indicação regular pela comissão executiva, na segunda etapa.
(...)”
(Ac. no 9.472, de 11.10.88, rel. Min. Sebastião Reis.)

“(...) A escolha de candidatos a cargos eletivos municipais é da
competência exclusiva do órgão municipal e não do órgão regional, devendo
a chapa ser completa, com indicação do prefeito e vice-prefeito, sendo
impossível a escolha de apenas um, ou outro. (...)”
(Res. no 14.477, de 4.8.88, rel. Min. Aldir Passarinho.)
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Generalidades

NE: Afasta-se a coisa julgada quando reconhecido o erro material da Justiça
Eleitoral ao indeferir registro de candidato por duplicidade de filiação
partidária que não existia. (Ementa não transcrita por não reproduzir a
decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 16.12.2004 no AgRgREspe no 24.845, rel. Min. Peçanha Martins, red.
designado Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Registro de candidato. Fato superveniente. Sentença
que excluiu o PFL da coligação e cassou os registros de candidatos a
vereador, em face de acórdão do TRE que acolheu decisão da Justiça
Comum concessiva de tutela antecipada, em ação versando sobre
controvérsia entre órgãos partidários. Fato superveniente que justifica a
exclusão e a cassação dos registros. Agravo regimental a que se nega
provimento”. NE: “(...) não há falar em trânsito em julgado da decisão que
deferiu, em um primeiro momento, o registro dos ora agravantes, bem como
homologou as coligações agravantes. (...) no caso dos autos, o fato
superveniente consistente na decisão concessiva de tutela antecipada pela
Justiça Comum e na decisão do TRE com trânsito em julgado afasta a coisa
julgada”.
(Ac. no 24.055, de 28.9.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Medida cautelar. Pedido de liminar. Ausente o fumus
boni iuris, indefere-se a medida cautelar. Agravo regimental a que se nega
provimento”. NE: “O eminente relator da resolução, Ministro Fernando
Neves, tal qual o fizera no pleito anterior – 2002 – concebeu um processo
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de registro a contar de um processo raiz, do qual derivariam os processos
individuais de registro dos candidatos. Desmembraram-se os pedidos de
registro. Com isso, havendo recurso quanto a registro de um candidato,
processar-se-ia individualmente, não subindo o processo com todos os
pedidos. De qualquer forma, tal como regulamentado, os processos
individuais dos candidatos são acessórios. Enquanto não julgado o processo
principal – o processo raiz – aqueles não poderão ser julgados. Daí a
impropriedade de cogitar-se de coisa julgada na pendência de recurso no
processo principal”.
(Ac. no 1.413, de 20.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Mandado de segurança. Eleições 2004. Agravo regimental. Trânsito.
Fundamentos não infirmados. Súmula-STF no 268. Não-provimento. Não
cabe mandado de segurança contra decisão transitada em julgado. Nega-se
provimento a agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
impugnada”. NE: “Os impetrantes, por meio de mandado de segurança,
pretendem a reversão do trânsito em julgado de acórdão indeferitório de
pedido de registro.”
(Ac. no 3.226, de 19.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro de candidatura. Rejeição de
contas. Insanabilidade firmada nas instâncias inferiores. Apelo desprovido”.
NE: “(...) não merece guarida a alegação de coisa julgada. Esta Corte já
enfrentou este tema: ‘(...) Nos termos do disposto no Código de Processo
Civil a coisa julgada não abrange os motivos da sentença. Acolhida
impugnação a pedido de registro de candidatura, a coisa julgada impedirá a
revisão do dispositivo, obstando se possa conceder o registro negado. Não
atingirá, entretanto, a motivação da sentença. Em pleito subseqüente será
possível reexaminar a causa de inelegibilidade que se teve como existente.
(...)’ (REspe no 13.451/AC, relator para o acórdão Min. Eduardo Ribeiro,
2.10.96.) Pela mesma razão, também é possível examinar a causa de
inelegibilidade que se teve por inexistente na eleição de 2000”.
(Ac. no 22.222, de 2.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Candidato a vereador. Registro. Deferimento sob condição. Pendência.
Processo. Cancelamento. Filiação partidária. Duplicidade. Trânsito em
julgado. Cassação imediata e ex officio do registro e diploma. (...) 6. Após
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o trânsito em julgado da decisão sobre a questão em relação à qual restou
condicionado, o registro será, automaticamente, confirmado ou cassado com
a imediata perda do diploma, independente de provocação, sem que isso
implique ofensa à coisa julgada, prevista no art. 5o, XXXVI, da Carta
Magna ou ao devido processo legal, insculpido no art. 5o, LIV, da
Constituição da República”.
(Ac. no 4.556, de 6.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura: o trânsito em julgado da decisão que julga o
pedido de registro não depende da inclusão na pauta e de sua intimação ao
candidato e inviabiliza o mandado de segurança contra ela requerido”.
(Ac. no 3.069, de 27.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Registro de candidatura. Pedido de substituição. Cargos de vice-
governador e suplentes de senador. Pedido formulado após o prazo do art.
53, § 2o, da Res.-TSE no 20.993. Apelo que não discute tal
intempestividade. Discussão acerca do indeferimento do registro dos
candidatos que se pretende substituir. Impossibilidade. Trânsito em julgado
dessa decisão. Comprovação de escolaridade. Exigência que decorre do
disposto no art. 14, § 4o, da Constituição Federal. Recurso não conhecido.”
NE: “(...) a Corte Regional indeferiu pedido de substituição dos candidatos
aos cargos de vice-governador e suplentes de senador do Partido Social
Cristão (PSC), por ter sido formulado após o prazo previsto na Res.-TSE no

20.993. O recurso especial discute tão-somente o indeferimento do registro
dos candidatos que se pretende substituir, o que ocorreu nos processos de
cada um desses candidatos, em que houve o trânsito em julgado, tornando-
se impossível nova discussão dessa matéria”.
(Ac. no 20.367, de 19.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Pedido de registro. Coisa julgada. Limites. A coisa julgada restringe-se ao
dispositivo, que consiste em negar ou conceder o registro, obstando que
outra decisão conceda o que fora negado ou negue o que fora concedido.
Não alcança os motivos da decisão, podendo a matéria a eles pertinente ser
reexaminada em pedido de registro de candidatura em outras eleições. Isso
tanto mais se impõe quando se modifique a situação de fato que deu causa
ao indeferimento da primeira postulação.”
(Ac. no 236, de 4.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)
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“(...) Impugnação de registro. Rejeição de contas relativas ao exercício
financeiro de 1992. Aresto proferido pelo juízo a quo que eximiu a
responsabilidade do impugnado. Questão não recorrida. 1. O Tribunal, ao
apreciar os recursos de sua competência, há de decidir a lide nos limites das
questões recorridas, sendo-lhe defeso emitir juízo de valor acerca de
controvérsias acobertadas pela coisa julgada. 2. Erro material. Fato
superveniente. Embargos de declaração. Efeitos infringentes.
Admissibilidade. Comprovado o erro material em que incorreu o Tribunal,
analisando questão diversa da que estava sendo posta em exame, e advindo
ainda fato superveniente que elide por completo o único fundamento do
recurso especial, são cabíveis os embargos declaratórios para retificação do
acórdão embargado. (...)”
(Ac. no 14.761, de 5.2.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Mandado de segurança impetrado por terceiro dito prejudicado, com
pedido expresso no sentido da reforma de decisão trânsita em julgado, pela
qual foi deferido registro de candidatura. Absoluta inadmissibilidade.
Situação insuscetível de ser confundida com a de terceiro a quem é
reconhecida legitimidade para usar de todos os meios processuais, ao seu
alcance, inclusive o mandado de segurança, para afastar prejuízo resultante
de decisão proferida em processo de que não figurou como parte. (...)”
(Ac. no 2.602, de 10.4.97, rel. Min. Ilmar Galvão.)

“Coisa julgada. Limites objetivos. Indeferido o pedido de registro, por se
reconhecer inelegibilidade, decorrente de rejeição de contas, a coisa julgada
não atinge essa razão de decidir (CPC, art. 469, I). Ainda assim não fosse,
a imutabilidade resultante da sentença não impediria o deferimento do
registro, se alterada a situação de fato, com o ulterior ajuizamento de ação
tendente a anular o ato de rejeição.”
(Ac. no 14.416, de 29.10.96, rel. Min. Nilson Naves, red. designado Min. Eduardo
Ribeiro.)

“Coisa julgada. Limites. Nos termos do disposto no Código de Processo
Civil a coisa julgada não abrange os motivos da sentença. Acolhida
impugnação a pedido de registro de candidatura, a coisa julgada impedirá a
revisão do dispositivo, obstando se possa conceder o registro negado. Não
atingirá, entretanto, a motivação da sentença. Em pleito subseqüente será
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possível reexaminar a causa de inelegibilidade que se teve como existente.
Ainda assim não fosse, a eficácia da coisa julgada não persistiria se
modificada a situação de fato. Negado o registro, em virtude de rejeição de
contas, em ato não atacado perante o Judiciário, isso não obstará que,
posteriormente, ajuizada ação com esse objetivo, venha o registro a ser
concedido.”
(Ac. no 14.269, de 2.10.96, rel. Min. Nilson Naves, red. designado Min. Eduardo
Ribeiro.)

“(...) Coisa julgada. Rejeição de contas. Indeferimento de registro de
candidatura a eleição anterior. Efeitos. No processo de registro, misto de
administrativo e jurisdicional, a decisão proferida, em qualquer dos sentidos
possíveis, fica circunscrita à eleição relativa a candidatura examinada.
Descabe empolgar o pressuposto negativo de desenvolvimento válido do
processo que é a coisa julgada, sempre a pressupor o julgamento de uma
lide, para, a mercê dele, dizer da inelegibilidade nos cinco anos seguintes à
rejeição das contas, afastando-se a propriedade do ingresso em juízo que
consubstancia a ressalva da alínea g do inciso I do art. 1o da LC no 64/90.
(...)”
(Ac. no 12.024, de 6.8.94, rel. Min. Marco Aurélio.)
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Generalidades

“(...) Registro de candidatura. Deputado federal. Escolha. Ausência. Ata de
convenção. Critérios. Matéria interna corporis. (...) 2. O tema atinente
aos critérios e à conveniência do partido para escolher os candidatos que
disputarão o pleito, por ser matéria interna corporis, foge à competência
da Justiça Eleitoral. (...)”
(Ac. de 10.10.2006 no AgRgREspe no 26.772, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Registro de candidatura. Deputado federal. Documentação regular.
Deferimento.” NE: Em questão de ordem na Ação Originária no 510-9, rel.
Min. Marco Aurélio, DJ de 28.5.99, o Supremo Tribunal Federal proferiu
acórdão com esta ementa: “Competência. Registro de candidatura.
Impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal Regional
Eleitoral. O processo relativo a pedido de registro de candidato tem cunho
administrativo. Descabe observar, na hipótese de impedimento de mais da
metade dos integrantes do Tribunal Regional Eleitoral, a alínea n do inciso I
do art. 102 da Constituição Federal. O deslocamento há de fazer-se para o
Tribunal Superior Eleitoral.”
(Res. no 20.361, de 15.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Câmara Municipal. Aprovação de Emenda Modificativa no 3. Composição
da Câmara Legislativa. Fixação de número de vereadores. O assunto é de
interesse apenas do juiz eleitoral, a quem compete registrar os candidatos,
proclamar os eleitos e diplomá-los de acordo com o número de vagas a
preencher na Câmara Municipal respeitada a proporcionalidade prevista no
art. 29 da Constituição Federal.”
(Res. no 18.690, de 21.10.92, rel. Min. Walter Medeiros.)
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AFERIÇÃO

Generalidades

“(...) Registro de candidato. Deputado federal. Filiação. Duplicidade. (...)”
NE: Filiação partidária sub judice. “(...) não há que se aguardar a
manifestação em outros processos em que discutiria a filiação partidária do
ora recorrente, uma vez que tal requisito deve ser aferido no processo de
registro, conforme procedeu a Corte Regional Eleitoral.”
(Ac. de 10.10.2006 no AgRgREspe no 26.507, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) 2. Conquanto se deva, de acordo com a jurisprudência da Corte,
apurar as condições de elegibilidade na data do pedido de registro, as
circunstâncias peculiares do caso, a indicarem que o requerente não tinha
conhecimento de multa que lhe havia sido aplicada, determinam o
deferimento do registro da candidatura. (...)”
(Ac. de 3.10.2006 nos EDclREspe no 26.401, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Registro de candidatura. Deputado estadual. (...) Indeferimento pelo
TRE/SP. Multa inadimplida. Quitação eleitoral. Ausência. Alegação.
Regularidade. Prova indireta. Parcelamento do débito. (...) A jurisprudência
do TSE posiciona-se no sentido de que as inelegibilidades e as condições de
elegibilidade devem ser aferidas ao tempo do registro. (...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.256, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Registro. Candidato. Deputado estadual. Decisão regional.
Indeferimento. Falta. Quitação eleitoral. (...) Débito. Parcelamento.
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Momento posterior. Pedido de registro. Requisito não atendido. (...) 2. O
parcelamento de multa em momento posterior ao pedido de registro de
candidatura não afasta a irregularidade quanto à falta de quitação eleitoral
do candidato que é aferida no momento do referido pedido. (...)”
(Ac. de 27.9.2006 no RO no 1.108, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Registro de candidato. Deputado estadual. Indeferimento. Ausência de
quitação eleitoral. Art. 11, § 1o, VI, da Lei no 9.504/97. Descumprimento.
Prazo. Prestação de contas. (...) Há previsão expressa do prazo para
apresentação da prestação de contas (art. 29, III, da Lei no 9.504/97), cuja
inobservância acarreta a ausência de regularidade, para efeito da quitação
eleitoral, exigida no processo de registro de candidatura. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgREspe no 26.869, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Registro de candidato. Indeferimento. Falta de quitação eleitoral.
Res.-TSE no 21.823/2004. Inconstitucionalidade. Ausência. As condições de
elegibilidade são aferidas por ocasião do pedido de registro da candidatura.
O requerimento de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa,
referente a multa eleitoral, feito após a apresentação de impugnação ao
registro de candidatura, não afasta a ausência de quitação eleitoral. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgRO no 1.269, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Indeferimento. Registro de candidatura. (...) art. 14, § 3o, V,
Constituição Federal. Argumento. Parte processual. Pendência. Processo.
Filiação partidária. Ausência trânsito em julgado. Irrelevância. Condições de
elegibilidade. Aferição. Momento. Pedido. Registro. Candidato. (...) Se no
momento do registro de candidatura o candidato não tem filiação partidária
regular, seu registro deve ser indeferido mesmo que tenha havido recurso no
processo específico sobre a duplicidade de filiações, porque os apelos
eleitorais, em regra, não têm efeito suspensivo. É assente na jurisprudência
do TSE que as condições de elegibilidade devem ser aferidas ao tempo do
registro de candidatura. (...)”
(Ac. de 25.9.2006 no AgRgREspe no 26.886, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Candidatura. Registro. Deputado estadual. Prestação de contas de
campanha. Quitação eleitoral. Ausência. (...) 2. A omissão de prestação das
contas de campanha eleitoral implica a falta de quitação eleitoral. 3. O
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requisito de quitação eleitoral deve estar atendido no momento do pedido de
registro de candidatura. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no AgRgREspe no 26.340, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Registro. Candidato. Deputado estadual. Quitação eleitoral. Ausência.
Multa. Não-pagamento. Impugnação. Quitação do débito. Requisitos não
preenchidos. Violação. Art. 11, § 1o, VI, da Lei no 9.504/97. (...) 2. As
condições de elegibilidade são aferidas por ocasião do pedido de registro da
candidatura. (...)” NE: Vide a decisão no Ac. de 3.10.2006 nos EDclREspe
no 26.401, do mesmo relator, em que as circunstâncias peculiares do caso, a
indicarem que o requerente não tinha conhecimento de multa que lhe havia
sido aplicada, determinou o deferimento do registro da candidatura.
(Ac. de 13.9.2006 no REspe no 26.401, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Registro de candidatura. (...) Art. 11, § 1o, VI, da Lei no 9.504/97.
Quitação eleitoral. Condições de elegibilidade e inelegibilidade. Aferição no
momento da apresentação do pedido de registro de candidatura. (...) 1.
Para o deferimento do pedido de registro, torna-se imprescindível que o
requerente esteja quite com a Justiça Eleitoral no momento do requerimento
de seu registro de candidatura. 2. A juntada de certidão de quitação eleitoral
não deve ser confundida com a quitação propriamente dita. Conforme
dispõe o art. 26 da Res.-TSE no 22.156/2006, esta Justiça Especializada
analisa a situação eleitoral do requerente. In casu, restou certificado que o
ora recorrido não estava quite com a Justiça Eleitoral. Desarrazoado seria
entender que uma certidão informando sobre quitação eleitoral ocorrida em
data posterior à do pedido tenha o condão de sanar tal irregularidade. (...)”
(Ac. de 13.9.2006 no REspe no 26.387, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso especial. Impugnação a registro de candidatura. Novas eleições
(art. 224, CE). Desincompatibilização. Prazos. Na renovação das eleições,
reabre-se todo o processo eleitoral. Os prazos de desincompatibilização são
aferidos no processo de registro, seguindo como parâmetro a data do novo
pleito e atendendo as normas da LC no 64/90. Se o candidato cumpriu o
prazo de desincompatibilização à época do pleito anulado, é suficiente que
ele se afaste do cargo nas 24 horas seguintes à sua escolha em convenção,
para que se torne viável sua candidatura ao novo pleito. No caso dos autos,
o ora recorrente cumpriu o prazo de afastamento previsto na Lei
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Complementar no 64/90, de quatro meses antes do novo pleito, no qual
concorreu para prefeito (art. 1o, II, g, e IV, a, da LC no 64/90). Recurso
conhecido e provido.”
(Ac. de 30.5.2006 no REspe no 25.436, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Recurso especial. Registro de candidato. Indeferimento. Motivo.
Condenação transitada em julgado. Crime contra a administração pública.
Prescrição da pretensão executória. Extinção da pena. Inelegibilidade por
três anos. LC no 64/90, art. 1o, I, e. CPC, art. 462. 1. As condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas ao tempo do
registro de candidatura (Ac. no 22.676, rel. Min. Caputo Bastos). 2.
Aplicabilidade do art. 462 do CPC nas instâncias ordinárias. 3. Hipótese em
que incide a inelegibilidade, por três anos, após a prescrição da pretensão
executória. Recurso especial desprovido”.
(Ac. no 23.851, de 17.3.2005, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min. Carlos
Velloso.)

“Recurso especial. Registro de candidato. Indeferimento. Condenação
criminal. Trânsito em julgado. Inelegibilidade. Art. 1o, I, e, da LC no 64/90.
Impossibilidade. Acolhimento. Fato superveniente. Revisão criminal.
Precedentes. 1. A revisão criminal não suspende a inelegibilidade do art. 1o,
I, e, da LC no 64/90. 2. O recurso especial tem como limites o que foi
julgado pelo acórdão recorrido, não sendo aplicável o art. 462 do CPC a
recursos de natureza extraordinária (precedentes do STF). Recurso
especial desprovido”. NE: “(...) acolhimento de revisão criminal pelo TRE,
anexando cópia do respectivo acórdão, que afastou o trânsito em julgado da
decisão condenatória, a fim de ser examinada a questão afeta à aplicação
da suspensão condicional do processo”. Voto do relator para o acórdão no
sentido de que “Quanto à alegação de existência de fato superveniente,
entendo que o recurso deve ser apreciado considerando-se o quadro
existente no momento de seu ajuizamento. O fato superveniente não pode
ser objeto originariamente de recurso especial (...)”. Voto de desempate no
sentido de que “Só na hipótese de que, por proposta do agente do MP em 1o

grau ou – se for o caso, o procurador-geral – se venha a suspender o
processo, é que se reputará desconstituída a sentença condenatória
transitada em julgado”.
(Ac. no 22.154, de 27.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min.
Carlos Velloso.)
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“Eleições 2004. Recurso especial. Registro. Impugnação. Condenação
criminal. Crime contra a administração pública (art. 1o, I, e, LC no 64/90).
Incidência do art. 15, III, da Constituição Federal. Habeas corpus. STJ.
Liminar. Suspensão dos efeitos condenatórios. (...) Suspensa a condenação
criminal, por força de medida liminar, até o julgamento final do habeas
corpus, o fator impeditivo foi afastado. Recurso especial conhecido e
provido para deferir o registro de candidatura”. NE: Liminar concedida pelo
STJ após o prazo para o registro de candidato.
(Ac. no 23.222, de 14.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro de candidato. Cassação de mandato. Art. 1o, I, c, da Lei
Complementar no 64/90. Candidato que teve seu mandato cassado, mas que
obteve, na Justiça Comum, decisão que concedeu tutela antecipada para
suspender os efeitos do decreto legislativo e que determinou seu retorno ao
cargo de prefeito. Inelegibilidade suspensa. Recurso a que se dá
provimento”. NE: A decisão da Justiça Comum concessiva de tutela
antecipada foi proferida um dia após o julgamento do recurso pelo TRE.
(Ac. no 24.402, de 2.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Registro de candidato. Condenação criminal transitada em julgado. Direitos
políticos suspensos. Condição de elegibilidade satisfeita depois de
encerrados o período de alistamento e o prazo para deferimento de filiação
partidária. Ausência de condições de elegibilidade. Hipótese na qual o
candidato, apesar de estar em pleno gozo de seus direitos políticos à data do
pedido de registro de candidatura, não cumpriu os requisitos exigidos pelos
arts. 9o e 11, § 1o, III e V, da Lei no 9.504/97 e pelo art. 16 da Lei no 9.096/
95, uma vez que, na fluência dos prazos especificados nos dispositivos
referidos, estava com os direitos políticos suspensos em virtude de
condenação criminal com trânsito em julgado (art. 15, III, da Constituição
Federal). Indefere-se o registro de candidato que, à época em que
formulado o pedido, não comprovou a regular inscrição eleitoral e o
deferimento de sua filiação partidária. Recurso desprovido”.
(Ac. no 22.611, de 24.9.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Registro de candidatura. Vereador. Inelegibilidade. Rejeição de contas.
Momento. Aferição. (...) 2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior,
as inelegibilidades e as condições de elegibilidade são aferidas ao tempo do
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registro da candidatura. Precedentes. Recurso especial não conhecido”.
NE: No caso, alegou-se que o prazo de inelegibilidade já havia decorrido
quando o juiz eleitoral examinou a impugnação ao pedido de registro.
(Ac. no 22.676, de 22.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Eleições 2004. Recursos especiais. Registro de candidatura. (...)
Impugnação. Cargo de vice-prefeito. Rejeição de contas (art. 1o, I, g, LC no

64/90). As inelegibilidades e as condições de elegibilidade são aferidas ao
tempo do registro da candidatura. Precedentes do TSE. Diversa é a
situação da condição de idade mínima, que se verifica na data prevista da
posse, por expressa previsão legal (§ 2o do art. 11 da Lei no 9.504/97).
Recurso especial desprovido”. NE: O recorrente sustentara que, na data da
posse, a inelegibilidade estaria afastada.
(Ac. no 22.900, de 20.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Embargos de declaração. Recurso especial. Registro de candidato.
Impugnação. Crime eleitoral. Pena. Inelegibilidade (alínea e do inciso I do
art. 1o da LC no 64/90). Revisão criminal. Irrelevância. Omissão.
Inexistência. O requisito de não ser o candidato inelegível e de atender às
condições de elegibilidade deve ser satisfeito ao tempo do registro.
Embargos rejeitados”.
(Ac. no 21.983, de 3.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Eleição 2004. (...) Registro de candidato. Condenação criminal. Habeas
corpus pendente de julgamento não afasta a inelegibilidade do art. 15, III,
da CF. Recurso especial desprovido”. NE: “Os requisitos de não ser
inelegível e de atender às condições de elegibilidade devem ser satisfeitos
pelo candidato ao tempo do registro, não sendo possível o deferimento sob
condição”.
(Ac. no 818, de 3.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro de candidatura. Indeferimento.
Filiação partidária. Condição de elegibilidade. Inexistência no momento do
registro. (...) Recurso desprovido. I – O TSE já assentou que as
inelegibilidades e as condições de elegibilidade devem ser aferidas ao
tempo do registro de candidatura. Não preenchendo o pré-candidato os
requisitos para deferimento do registro, deve ser este indeferido. Nesse
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sentido, o julgado no Ag no 4.556/SP, rel. Min. Fernando Neves, DJ de
21.6.2004. (...)”
(Ac. no 21.719, de 19.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Prefeito. Rejeição de contas. Decisão do Tribunal de Contas da União.
Ação desconstitutiva. Inelegibilidade. Suspensão. Trânsito em julgado da
demanda. Propositura. Ação ordinária. Cassação de mandato eletivo.
Ausência. Previsão jurídica. (...) 2. As condições de elegibilidade e as
causas de inelegibilidade devem ser aferidas ao tempo da eleição.
Precedentes: acórdãos nos 18.847 e 647. (...)”
(Ac. no 4.598, de 3.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso contra expedição de diploma. Prefeito. Perda de direitos políticos.
Condenação criminal. Trânsito em julgado posterior à eleição. Condição de
elegibilidade. Natureza pessoal. Eleição não maculada. Validade da votação.
Situação em que não há litisconsórcio passivo necessário. Eleição reflexa do
vice. Art. 15, III, da Constituição da República. Art. 18 da LC no 64/90. 1.
As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidades são aferidas
com base na situação existente na data da eleição. 2. Por se tratar de
questão de natureza pessoal, a suspensão dos direitos políticos do titular do
Executivo Municipal não macula a legitimidade da eleição, sendo válida a
votação porquanto a perda de condição de elegibilidade ocorreu após a
realização da eleição, momento em que a chapa estava completa.”
(Ac. no 21.273, de 27.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Candidato a vereador. Registro. Deferimento sob condição. Pendência.
Processo. Cancelamento. Filiação partidária. Duplicidade. Trânsito em
julgado. Cassação imediata e ex officio do registro e diploma. 1. O registro
de candidatura não deve ser deferido sob condição, uma vez que as
condições de elegibilidades e as inelegibilidades devem ser aferidas no
momento do julgamento do registro. Se o candidato não é inelegível e
preenche todas as condições de elegibilidade, o seu registro deve ser
deferido. 3. Caso questão referente a um dos requisitos da candidatura
esteja sub judice, o registro deve ser deferido ou indeferido de acordo com
a situação do candidato naquele momento, mesmo que tenha havido
recurso, porque os apelos eleitorais, em regra, não têm efeito suspensivo. 4.
Não tendo havido recurso contra decisão que deferiu registro de candidato
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sob condição, esta produzirá efeitos até que haja decisão definitiva sobre a
matéria em relação à qual restou condicionado. 5. Em tal situação, é
possível a propositura de recurso contra expedição de diploma, mas esse
recurso não pode ser provido se, por ocasião do julgamento, a matéria de
fundo não estiver definitivamente solucionada. Precedente: Acórdão no

19.889. 6. Após o trânsito em julgado da decisão sobre a questão em
relação à qual restou condicionado, o registro será, automaticamente,
confirmado ou cassado com a imediata perda do diploma, independente de
provocação, sem que isso implique ofensa à coisa julgada, prevista no art.
5o, XXXVI, da Carta Magna ou ao devido processo legal, insculpido no art.
5o, LIV, da Constituição da República”.
(Ac. no 4.556, de 6.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) c) As condições de elegibilidade têm como marco a data da eleição”.
(Res. no 21.563, de 18.11.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Medida cautelar. Liminar. Renovação de eleição majoritária. Registro de
candidato. Inelegibilidade. Improcedência. 1. O candidato que teve seu
registro indeferido por parentesco não poderá participar da renovação do
pleito, tendo em vista que as condições de elegibilidade e as inelegibilidades
são aferidas levando-se em conta a data da eleição anulada.”
(Ac. no 1.253, de 10.12.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Ex-parlamentar que teve cassado o seu mandato eletivo sujeita-se à
regra de inelegibilidade do art. 1o, I, b, da LC no 64/90, por oito anos, além
do remanescente do mandato, sendo irrelevante se a cassação se deu
anteriormente à vigência da LC no 81/94, somente podendo ter o seu
registro deferido se, no momento em que o postular, estiver liberado dessa
causa. Precedentes. Recurso a que se nega provimento.”
(Ac. no 20.349, de 1o.10.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“(...) Recurso do candidato. Deputado federal. Inelegibilidade – art. 1o, I, e,
da LC no 64/90 – reconhecida de ofício pela Corte Regional (art. 41 da
Resolução-TSE no 20.993/2002). Trânsito em julgado para o Ministério
Público. Prescrita a execução da pena antes do início de seu cumprimento,
não há falar na inelegibilidade a que se refere a letra e do inciso I do art. 1o
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da LC no 64/90. A decretação da prescrição tem efeitos imediatos e
repercute no processo de registro de candidatura em curso. Provimento.”
(Ac. no 19.960, de 3.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Processo administrativo. Renovação de eleição majoritária (CE, art. 224).
Desincompatibilização. Prazo. I – Na hipótese de renovação da eleição
conforme o art. 224 do Código Eleitoral, a elegibilidade ou não dos
candidatos será decidida à vista da situação existente na data do pleito
anulado. II – Não obstante, quem pretender valer-se do disposto no item I,
deverá afastar-se do cargo gerador de inelegibilidade, que atualmente
ocupe, nas 24 horas seguintes a sua escolha pela convenção partidária”.
(Res. no 21.093, de 9.5.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) Os requisitos necessários ao registro de candidatura deverão ser
aferidos na data do ingresso do pedido na Justiça Eleitoral. Precedentes.
(...)”
(Ac. no 18.313, de 5.12.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“(...) 2. O trânsito em julgado de eventual medida judicial destinada a
desconstituir a decisão que rejeitou contas, afinal julgada improcedente, não
constitui obstáculo à sua retratação pelo órgão competente. 3. As condições
de elegibilidade e as causas de inelegibilidades são aferidas com base na
situação existente na data da eleição. 4. Eficácia da nova decisão da
Câmara, aprovando contas antes rejeitadas, mesmo quando proferida após a
apresentação do pedido de registro, se ainda em curso o processo. 5. Os
pedidos de registro são examinados à luz da situação fática existente no
momento do julgamento. 6. Precedentes do Tribunal.”
(Ac. no 18.847, de 24.10.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Registro de candidatura. Inabilitação. Direitos políticos. Restrição. Art.
14, § 3o, II, CF. 1. Uma das conseqüências da inabilitação é que se impõe a
restrição ao pleno exercício dos direitos políticos. 2. Entre os requisitos
necessários à elegibilidade, encontra-se o pleno exercício dos direitos
políticos; assim, restringidos estes, não há como se dar guarida a pedido de
registro. (...)” NE: Candidato, ex-presidente da República, condenado pelo
Senado por crime de responsabilidade à inabilitação para o exercício de
funções públicas, por oito anos. O fato desse prazo vencer antes da posse
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não favorece o candidato, uma vez que as condições de elegibilidade devem
ser comprovadas até a data fixada pela lei, como limite para a
protocolização do pedido de registro. Até o último dia é possível comprovar
esses requisitos.
(Ac. no 16.684, de 26.9.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter.)

“(...) Registro de candidato. Condenação criminal. Inelegibilidade. (...) 2. O
pedido de registro de candidatura deve ser instruído com certidão que
comprove, nesta fase, estar o candidato no gozo dos direitos políticos
(Código Eleitoral, art. 94, § 1o, inciso V). (...)”
(Ac. no 16.430, de 14.9.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“(...) 1. É inelegível o candidato que à época do seu pedido de registro de
candidatura não se encontrava em pleno exercício dos seus direitos
políticos, sendo irrelevante que a causa de inelegibilidade tenha cessado
posteriormente. (...)”
(Ac. no 15.338, de 19.8.99, rel. Min. Edson Vidigal.)

“(...) É de ser indeferido registro de candidato que teve contra si sentença
condenatória transitada em julgado, ainda que em período de suspensão
condicional da pena. O pleno exercício dos direitos políticos deve ser
comprovado até a data do pedido de registro – Lei no 9.504, de 1997, art.
11, caput. Impossibilidade de sua demonstração em momento posterior.
(...)”
(Ac. no 174, de 2.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Recurso contra expedição de diploma. Rejeição de contas do candidato
posterior a realização das eleições e anterior a diplomação (...). Alegação
de que o registro é deferido sob condição resolutiva. Improcedência (...). A
rejeição de contas superveniente ao registro não enseja a cassação do
diploma conferido ao candidato eleito, pois a cláusula de inelegibilidade
posta na alínea g do inciso I do art. 1o, da LC no 64/90 se aplica às eleições
que vierem a se realizar e não as já realizadas. Os requisitos para registro
de candidatura são apreciados a luz dos fatos correntes na fase de registro
e as decisões definitivas são dotadas de executoriedade autônoma
(precedente Ac. no 15.182).”
(Ac. no 15.209, de 2.6.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)
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“(...) Art. 15, inciso III, da Constituição. Término do cumprimento da pena
posterior ao pedido de registro e anterior às eleições. É inelegível o
candidato que à época do pedido de sua candidatura encontrava-se com
seus direitos políticos suspensos, não importando que a causa da
inelegibilidade tenha cessado antes da realização das eleições. (...)”
(Ac. no 13.324, de 11.3.97, rel. Min. Ilmar Galvão.)

“(...) 3. Os requisitos concernentes ao registro do candidato devem ser
satisfeitos dentro do prazo legal. 4. Se o candidato, somente após o decurso
do prazo, vem a preencher determinada exigência, o registro não é de
deferir-se. 5. Hipótese em que o candidato não satisfazia, até o término do
prazo de registro, o requisito do art. 1o, I, e, da Lei Complementar no 64, de
18.5.90. 6. Não é bastante haja, na espécie, completado o prazo previsto no
dispositivo legal, antes da eleição. (...)”
(Ac. no 13.448, de 27.2.97, rel. Min. Ilmar Galvão, red. designado Min. Néri da
Silveira.)

“Inelegibilidade. Condenação criminal. Crime contra a administração
pública. Os requisitos necessários a que se possa pleitear cargo eletivo
devem existir na data do registro da candidatura. Desse modo, ainda não
decorrido o triênio de que cogita o art. 1o, I, e, da LC no 64/90, não poderá
ser o pedido de registro deferido, não importando que aquele prazo deva
completar-se antes da realização das eleições.”
(Ac. no 14.693, de 22.10.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)
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Registro sob condição resolutiva

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidato. Deferimento
sob condição. Filiação partidária. Nulidade. Duplicidade. Medida cautelar.
Liminar. Efeito suspensivo. Hipótese de suspensão da decisão que indeferiu
registro em razão da nulidade da filiação partidária. Julgado o recurso pelo
TRE, perde eficácia a liminar concedida para lhe emprestar efeito
suspensivo. Agravo regimental desprovido”.
(Ac. no 24.308, de 11.10.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Eleição 2004. (...) Registro de candidato. Condenação criminal. Habeas
corpus pendente de julgamento não afasta a inelegibilidade do art. 15, III,
da CF. Recurso especial desprovido”. NE: “Os requisitos de não ser
inelegível e de atender às condições de elegibilidade devem ser satisfeitos
pelo candidato ao tempo do registro, não sendo possível o deferimento sob
condição”.
(Ac. no 818, de 3.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Candidato a vereador. Registro. Deferimento sob condição. Pendência.
Processo. Cancelamento. Filiação partidária. Duplicidade. Trânsito em
julgado. Cassação imediata e ex officio do registro e diploma. 1. O registro
de candidatura não deve ser deferido sob condição, uma vez que as
condições de elegibilidades e as inelegibilidades devem ser aferidas no
momento do julgamento do registro. Se o candidato não é inelegível e
preenche todas as condições de elegibilidade, o seu registro deve ser
deferido. 3. Caso questão referente a um dos requisitos da candidatura
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esteja sub judice, o registro deve ser deferido ou indeferido de acordo com
a situação do candidato naquele momento, mesmo que tenha havido
recurso, porque os apelos eleitorais, em regra, não têm efeito suspensivo. 4.
Não tendo havido recurso contra decisão que deferiu registro de candidato
sob condição, esta produzirá efeitos até que haja decisão definitiva sobre a
matéria em relação à qual restou condicionado. 5. Em tal situação, é
possível a propositura de recurso contra expedição de diploma, mas esse
recurso não pode ser provido se, por ocasião do julgamento, a matéria de
fundo não estiver definitivamente solucionada. Precedente: Acórdão no

19.889. 6. Após o trânsito em julgado da decisão sobre a questão em
relação à qual restou condicionado, o registro será, automaticamente,
confirmado ou cassado com a imediata perda do diploma, independente de
provocação, sem que isso implique ofensa à coisa julgada, prevista no art.
5o, XXXVI, da Carta Magna ou ao devido processo legal, insculpido no art.
5o, LIV, da Constituição da República”.
(Ac. no 4.556, de 6.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso contra expedição de diploma. Rejeição de contas do candidato
posterior a realização das eleições e anterior a diplomação (...). Alegação
de que o registro é deferido sob condição resolutiva. Improcedência (...). A
rejeição de contas superveniente ao registro não enseja a cassação do
diploma conferido ao candidato eleito, pois a cláusula de inelegibilidade
posta na alínea g do inciso I do art. 1o, da LC no 64/90 se aplica às eleições
que vierem a se realizar e não as já realizadas. Os requisitos para registro
de candidatura são apreciados a luz dos fatos correntes na fase de registro
e as decisões definitivas são dotadas de executoriedade autônoma
(precedente Ac. no 15.182).”
(Ac. no 15.209, de 2.6.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Registro de candidatos. Denegação. Participação nas eleições em razão de
liminar em mandado de segurança, posteriormente cassada. Validade do
voto legenda. I – A medida liminar, concedida em mandado de segurança,
para que o candidato concorra a eleição, implica deferimento do registro,
embora sob condição resolutiva, atraindo aplicação do § 4o do art. 175 do
Código Eleitoral, isto é, a contagem dos votos para a legenda. (...)”
(Ac. no 11.830, de 1o.9.94, rel. Min. Antonio de Pádua.)
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“(...) 1. O indeferimento posterior do registro do diretório que realizou a
convenção para escolha de candidatos gera efeitos ex tunc, causando a
nulidade da própria convenção. (...)” NE: Vide a Lei no 9.096/95, art. 10,
parágrafo único: comunicação à Justiça Eleitoral da constituição dos órgãos
de direção partidária para fins de anotação.
(Ac. no 11.686, de 2.12.93, rel. Min. Flaquer Scartezzini.)

“(...) A jurisprudência do Tribunal tem considerado que se a convenção é
realizada por órgão partidário a que se nega registro, não podem os
candidatos ali escolhidos serem registrados. Não há que se falar em direito
adquirido, pois a realização da convenção por órgão partidário sem registro
tem sua validade condicionada à sua obtenção posterior (Recurso no 10.247/
92, rel. Min. Sepúlveda Pertence). (...)” NE: Vide a Lei no 9.096/95, art. 10,
parágrafo único: comunicação à Justiça Eleitoral da constituição dos órgãos
de direção partidária para fins de anotação.
(Ac. no 13.090, de 5.11.92, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Registro de candidatura: se sub judice o registro do diretório, o registro de
candidaturas se dá sob condição resolutiva; denegado o registro do diretório,
tornam-se inexistentes os atos por ele praticados, donde se seguir o
cancelamento do registro de candidaturas. (...)” NE: Vide a Lei no 9.096/95,
art. 10, parágrafo único: comunicação à Justiça Eleitoral da constituição dos
órgãos de direção partidária para fins de anotação.
(Ac. no 13.069, de 27.10.92, rel. Min. Torquato Jardim.)

“O diretório eleito – que se considera automaticamente empossado (LOPP,
art. 56) – está qualificado desde logo para realizar a convenção e pedir o
registro dos candidatos do partido na circunscrição; trata-se, porém, de
qualificação subordinada a condição legal resolutiva: indeferido o registro do
diretório, tornam-se sem efeito a convenção e o registro de candidaturas por
ele promovidos.” NE: Vide a Lei no 9.096/95, art. 10, parágrafo único:
comunicação à Justiça Eleitoral da constituição dos órgãos de direção
partidária para fins de anotação.
(Ac. no 12.895, de 30.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence; no mesmo sentido o Ac.
no 12.934, de 1o.10.92, do mesmo relator.)
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“Filiação partidária é condição de elegibilidade e pressuposto do registro de
candidaturas; logo, o que se concede a filiados de partidos com registro
provisório entende-se deferido sob a condição resolutiva de que, a falta de
constituição definitiva da agremiação, não sobrevenha a extinção da
personalidade provisória desta, no termo legal: conseqüente nulidade dos
votos recebidos pelos candidatos filiados a legenda extinta antes da
eleição.” NE: A Lei no 9.096/95 não mais prevê o registro provisório de
partidos políticos (Res. no 19.412, de 7.12.95).
(Ac. no 12.015, de 28.5.91, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

Registro provisório

“Reclamação. Descumprimento de decisão deste Tribunal. Acórdão que
indeferiu pedido de registro provisório, sem analisar questões relativas à
participação do candidato na campanha nem à inclusão do seu nome na
urna eletrônica. Decisão não descumprida. Alegação de fraude. Situação a
ser apurada em via própria. Liminar indeferida. Reclamação improvida”.
(Ac. no 212, de 25.2.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Convenção partidária. Registro provisório de candidato. Substituição
ilegal. A lei não contempla a hipótese de registro provisório de candidato.
Após a escolha em convenção, não poderá ser a candidatura retirada sem
motivo a anuência do candidato. (...)”
(Ac. no 12.774, de 25.9.92, rel. Min. Américo Luz.)
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Ata da convenção

“Eleições presidenciais. Pedidos de registro de candidatura. Indeferimento.
Tutela antecipada concedida pela Justiça Comum. Efeitos modificativos.
Embargos declaratórios acolhidos. Empresta-se efeito modificativo a
embargos declaratórios, para deferir pedido de registro de pré-candidata ao
cargo de presidente da República, quando o motivo ensejador do
indeferimento foi afastado em razão da concessão de tutela antecipada pela
Justiça Comum.” NE: Ata da convenção juntada aos autos pelo partido
político, e obtenção, pela candidata, de tutela antecipada na Justiça Comum
suspendendo os efeitos de deliberação da comissão executiva nacional do
partido que anulara deliberação da convenção nacional que escolhera a
candidata a presidente da República.
(Res. no 22.415, de 19.9.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Registro de candidatura. Presidência e vice-presidência da República.
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap). Impugnação.
Irregularidade. Cópia. Ata de convenção. Diligência realizada pela
agremiação partidária. Vício sanado. Documentação. Partido, convenção e
escolha dos candidatos. Regularidade.”
(Res. no 22.347, de 15.8.2006, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Ata de convenção. Lavratura. Livro
existente. Possibilidade. Art. 6o, caput, da Res.-TSE no 21.608. 1. Conforme
dispõe o art. 6o, caput, da Res.-TSE no 21.608, a ata de convenção deverá
ser lavrada em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, podendo ser
utilizados os já existentes. Agravo regimental improvido”.
(Ac. no 21.802, de 24.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Direitos Eleitoral e Processual. Recurso especial. Agravo. Pedido de
registro intempestivo. Ausência da ata de convenção. Negado provimento.
I – Para registrar candidatura, é indispensável a comprovação da escolha
do interessado em convenção partidária, por meio da respectiva ata,
documento exigido por lei e resolução. (...)”
(Ac. no 20.216, de 3.10.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

Autorização para registro

“Agravo regimental. Recurso ordinário recebido como especial. Erro no
preenchimento da ARC (Autorização para Registro de Candidatura).
Retificação anterior à impugnação. Alegação de vantagem obtida pelo
postulante ao registro. Não-ocorrência. Agravo desprovido. Nenhuma
vantagem obtém o postulante a registro que preenche erroneamente a
respectiva ARC, retificando-a antes da impugnação oferecida contra o seu
pedido de registro. Agravo a que se nega provimento”. NE: Alegação de
prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em razão de o
candidato ter consignado, na Autorização para Registro de Candidatura, ser
advogado, solicitando logo após a retificação para que constasse ser
membro do Ministério Público.
(Ac. no 544, de 8.10.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Recurso ordinário. Candidatura. Autorização. Documentação. 1. A
autorização para que o partido registre a candidatura inscrita no próprio
formulário é suficiente para suprir a exigência da Lei no 9.504/97, art. 11, §
1o, II – (...)”.
(Ac. no 291, de 22.9.98, rel. Min. Edson Vidigal.)

Certidão criminal

NE: As instruções para a escolha e o registro de candidatos têm exigido a
apresentação, com o requerimento de registro, de “certidões criminais
fornecidas pela Justiça Eleitoral, Federal e Estadual com jurisdição no
domicílio eleitoral do/a candidato/a e pelos tribunais competentes quando
os candidatos gozarem de foro especial”. Vide, por exemplo, as
resoluções nos 20.993/2002 e 21.608/2004.
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“(...) Candidato a deputado federal. Certidão de objeto e pé. Processo
criminal. Ausência. Registro indeferido. (...)”
(Ac. de 28.11.2006 no AgRgREspe no 26.679, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“(...) Registro de candidato. Deputado estadual. Certidão criminal e de
quitação eleitoral. Ausência. Art. 11, § 1o, VI e VII, da Lei no 9.504/97.
Requisitos não atendidos. (...) 1. A ausência de quitação eleitoral e de
certidão criminal obsta o deferimento do pedido de registro de candidatura.
(...)”
(Ac. de 10.10.2006 no AgRgREspe no 26.794, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Registro de candidatura. Não-apresentação de documentos.
Notificação conforme art. 32 da Res.-TSE no 22.156/2006. Impossibilidade
de juntar a documentação faltante na via especial. Súmula-TSE no 3.
Inaplicabilidade. (...) 1. Na decisão agravada restou assentado que: ‘Em
requerimento de registro de candidatura, o TSE admite a juntada posterior
de documentos quando esta não foi oportunizada na instância ordinária e
quando o documento faltante acarretou o indeferimento do pedido de
registro.’ (Fl. 86.) 2. Por igual turno se consignou que: ‘O requerente foi
devidamente intimado em 9.8.2006 a apresentar certidão criminal emitida
por órgão da Justiça Estadual, não tendo, no entanto, atendido à
determinação judicial. Inaplicável no caso a Súmula no 3 desta Corte.’
(Fl.86.) ‘A solicitação de certidão comprobatória do trânsito em julgado de
ação ao juízo da Vara de Execuções Criminais não supre a exigência legal
de apresentação de certidão criminal emitida pela Justiça Estadual.’ (Fl. 86.)
‘O pedido de expedição de certidão comprobatória de extinção da
punibilidade apenas a demonstrará em relação a determinado feito e,
provavelmente, somente aos distribuídos a uma certa vara. Assim, caso não
seja a única vara da circunscrição judiciária, não elencará todas as
eventuais condenações, não surtindo os mesmos efeitos de uma certidão
criminal fornecida por órgão de distribuição da Justiça.’ (Fl. 86.) (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgREspe no 26.885, rel. Min. José Delgado.)

“Registro de candidato. Quitação eleitoral e certidões que, em fase de
diligência, foram apresentadas. (...) 1. Homenagem ao entendimento de
que, se, na fase de diligências, há a apresentação de certidões comprovando
quitação eleitoral e existência, sem trânsito em julgado, de processos-crime,
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descrevendo a natureza da ação e a situação em que se encontra,
regularizado está o pedido de registro de candidatura eleitoral. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no RO no 1.337, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Impugnação registro de candidato. Deputado estadual. Certidão
criminal. Ausência. (...) Certidão de vara de execução criminal não supre a
exigência expressa do art. 11, § 1o, VII, da Lei no 9.504/97. Necessidade de
certidão do órgão de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual.
(...)”
(Ac. de 25.9.2006 no AgRgRO no 1.192, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Registro de candidatura. Certidão criminal. Art. 25, II, da Res.-TSE no

22.156/2006. Exigência expressa de finalidade eleitoral. Dispensabilidade.
Provimento. O art. 25, II, da Res.-TSE no 22.156/2006 não exige que conste
das certidões criminais que instruem pedidos de registro de candidatura a
destinação expressa a fins eleitorais.”
(Ac. de 21.9.2006 no REspe no 26.375, rel. Min. Cezar Peluso; no mesmo sentido o
Ac. de 10.10.2006 no AgRgRO no 1.028, do mesmo relator.)

“(...) Registro de candidatura. (...) Não-apresentação de certidões
negativas dos cartórios do domicílio da requerente. 1. Indefere-se pedido de
registro de candidatura quando a parte requerente, embora com prazo
aberto em fase de diligência, não apresenta certidões negativas dos
cartórios de seu domicílio eleitoral. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no REspe no 26.801, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro de candidatura. Deputado federal. Certidão de objeto e pé.
Ausência. Impugnação. Ministério Público. (...) A exigência de
apresentação de certidão de objeto e pé não encontra amparo legal, a teor
do que dispõe o art. 11, § 1o, VII, da Lei no 9.504/97 e art. 25, II, da Res.-
TSE no 22.156/2006, não podendo o registro ser indeferido ao argumento de
que não foi juntada certidão que não consta como obrigatória. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.117, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Registro de candidatura. (...) Documentos apresentados. (...) 1.
Requerimento de registro de candidatura impugnado por ausência de
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certidões negativas de cartórios criminais. 2. Certidões apresentadas pela
parte recorrente. (...)”
(Ac. de 19.9.2006 no RO no 1.083, rel. Min. José Delgado.)

“Certidão de quitação eleitoral e de direitos políticos. Suprimento da
ausência de certidão criminal. Greve da Justiça Comum Estadual.
Solicitação do TRE/SP. Autorização ad referendum da Corte”. NE: Quanto
ao pedido da Procuradoria-Geral Eleitoral no sentido de que fosse
determinado que os candidatos eleitos apresentassem obrigatoriamente a
certidão criminal da Justiça Estadual antes da diplomação, o Tribunal o
indeferiu ao fundamento de que “(...) o meio adequado para remediar a
hipótese da utilização de certidão falsa – por equívoco ou não – de estar o
candidato no gozo dos direitos políticos é o recurso contra expedição de
diploma”.
(Res. no 21.882, de 12.8.2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidatura. (...)
Ausência de documentos obrigatórios. Não-observância do art. 24 da Res.-
TSE no 20.993/2002, que regulamenta o art. 11, § 1o, da Lei no 9.504/97.
Agravo desprovido. (...) É indispensável seja instruído o processo de pedido
de registro de candidatura com os documentos previstos no art. 24 da Res.-
TSE no 20.993/2002, que regulamenta o art. 11, § 1o, da Lei no 9.504/97”.
NE: “(...) verificando ter registrado o voto condutor dos embargos
declaratórios (fls. 41-42) a ausência das certidões criminais fornecidas pelas
justiças Eleitoral e Estadual, bem como o comprovante de escolaridade do
postulante ao registro, de igual modo, não vejo como deferir-se o pleito do
ora agravante (...)”.
(Ac. no 20.238, de 20.9.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Registro de candidatura (...) Apresentação de certidão criminal de uma das
varas existentes na comarca. Abrangência do documento. Reexame de
matéria fática. Impossibilidade. Recurso não conhecido.” NE: “(...) o
acórdão regional registrou que a certidão atestando que o candidato não
possui processos criminais é proveniente do 1o Ofício Judicial da Comarca
de Itapevi, o que não atenderia ao exigido pelo art. 11, § 1o, VII, da Lei no

9.504/97, pois naquela comarca existem dois ofícios”.
(Ac. no 20.129, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Registro de candidatura. Intimação para a complementação dos
documentos realizada pela Corte Regional. Não-apresentação das certidões
criminais do domicílio eleitoral e de fotografia em preto e branco. Art. 29 da
Resolução no 20.993. Observância. Não-indicação de ofensa a dispositivo
legal e de divergência jurisprudencial. Recurso especial não conhecido”.
NE: “(...) apesar de o recorrente afirmar que o partido não lhe comunicou a
determinação da Corte Regional quanto aos documentos faltantes, é certo
que o Tribunal efetuou a intimação, pelo Diário da Justiça, determinando a
juntada de diversas certidões, nos termos do art. 29 da Resolução no 20.993,
e especificou, ainda, que as certidões da Justiça Comum e do juizado
especial se referiam à comarca de Contagem. Foi apresentada, então,
somente parte da documentação exigida, motivo por que a Corte Regional
acertadamente indeferiu o registro do recorrente”.
(Ac. no 20.121, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidato. Documentação incompleta. Certidões criminais.
Diligência. Não-indicação da circunscrição. Apresentação de certidões da
capital. Registro indeferido. Especificação constante da Resolução no

20.993, art. 24, VII. Indução a erro. Não-caracterização. (...) Recurso não
conhecido”. NE: “(...) a Resolução no 20.993, em seu art. 24, inciso VII, é
clara ao estabelecer que as certidões criminais devem se referir à Justiça
Eleitoral, Federal e Estadual com jurisdição no domicílio eleitoral do
candidato. Assim, mesmo que na diligência isso não tenha ficado expresso,
não seria circunstância suficiente para induzir o candidato a erro”.
(Ac. no 594, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Direito Eleitoral. Candidatura. Registro. Juntada extemporânea de
documento. Condição de alfabetizado. Não-demonstração.
Prequestionamento. Ausência. Recurso desacolhido. I – O rito previsto para
a tramitação do pedido de registro de candidatura é célere, tendo que ser
observado tanto pela Justiça Eleitoral como pelos candidatos a partidos
políticos. II – Dá-se a preclusão quando o interessado não pratica o ato
oportunamente, como lhe era devido. (...)”  NE: “Quanto à juntada
intempestiva da certidão criminal, correta a decisão regional, pois o rito
previsto para a tramitação do pedido de registro de candidatura é célere,
tendo que ser observado tanto pela Justiça Eleitoral como pelos candidatos
e partidos políticos”.
(Ac. no 19.951, de 3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)
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“(...) O pedido de registro de candidatura deve ser instruído com certidão
que comprove, nesta fase, estar o candidato no gozo dos direitos políticos
(Código Eleitoral, art. 94, § 1o, inciso V). (...)”
(Ac. no 16.430, de 14.9.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Recurso ordinário. Candidatura. Impugnação. Documentação. Ausência.
1. A ausência de certidão de juízo criminal caracteriza desobediência à Lei
no 9.504/97, art. 11, § 1o, VII. (...)”
(Ac. no 256, de 16.9.98, rel. Min. Edson Vidigal.)

“Registro de candidato. Certidão relativa a antecedentes criminais eleitorais:
certidão negativa. 3. É bastante a certidão expedida pelo cartório eleitoral
da zona em que tenha o candidato o registro de seu título eleitoral, embora
no município existam outras zonas eleitorais. 4. Precedente do TSE. (...)”
NE: Vide nota no início deste subtítulo.
(Ac. no 164, de 4.9.98, rel. Min. Néri da Silveira; no mesmo sentido o Ac. no

11.968, de 26.7.94, rel. Min. Torquato Jardim.)

“Registro de candidatura. Acórdão que entendeu não configuradas as
hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1o, inciso I, alíneas e, g e h, da
LC no 64/90. Compete ao impugnante provar o trânsito em julgado de
sentença criminal condenatória, que se faz mediante certidão própria, não
sendo suficiente cópia da decisão que negou seguimento aos recursos
especial e extraordinário. (...)”
(Ac. no 14.204, de 20.11.96, rel. Min. Ilmar Galvão.)

“Recurso especial. Cabimento. Ônus do recorrente. Cabe o recurso para o
TSE quando a decisão do TRE for proferida ‘contra expressa disposição de
lei’ (CE, art. 276, I, a). Mas cabe ao recorrente indicar o texto de lei que
tem por afrontado, e também lhe compete demonstrar objetivamente a
afronta. A míngua de tal procedimento, o recurso se apresenta sem
fundamentação (Súmula-STF no 284). (...)” NE: Certidão criminal expedida
com variação nominal diversa da do candidato. Não-atendimento à
diligência para juntar a certidão com a correta grafia do seu nome.
(Ac. no 12.854 , de 21.8.96, rel. Min. Nilson Naves.)
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“(...) Registro de candidatura. Indeferimento por falta de certidão do
distribuidor criminal. Admissibilidade jurisprudencial de complementação de
instrução documental do pedido de registro por ocasião do recurso ordinário
(art. 37 da Res. no 17.845). Certidões juntadas já estando processo
distribuído no TRE referem-se a processos em andamento, nos quais não
houve condenação, mas não fazem certa a inexistência de outros, nem de
condenações com trânsito em julgado, que afetariam os direitos políticos do
candidato. (...)”
(Ac. no 12.668, de 20.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) Não pode ser aceita, para instruir pedido de registro de candidato, a
certidão negativa de anotações criminais expedida em nome que não
corresponde exatamente ao do registro civil. (...)”
(Ac. no 8.361, de 15.10.86, rel. Min. William Patterson.)

Certidão de nascimento

“Recurso contra expedição de diploma. Empate. Erro material na certidão
de nascimento apresentada no momento do pedido de registro da
candidatura. Não-configuração de alguma das hipóteses do inciso III do art.
262 do Código Eleitoral. 1. O recurso contra a diplomação fundado no inciso
III do art. 262 do Código Eleitoral é cabível contra o erro de direito ou de
fato ocorrido na apuração do resultado final da eleição proporcional, o que
pode alterar o quociente eleitoral ou partidário, a contagem de votos e a
classificação de candidato, ou a sua contemplação sob determinada legenda,
não se prestando para corrigir eventual erro existente na documentação
apresentada pelo candidato. Recurso conhecido e provido.”
(Ac. no 19.887, de 17.12.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

Certidão de quitação eleitoral

“(...) Registro de candidato. Deputado estadual. Pedido indeferido. Rejeição
de contas. Ação sem eficácia suspensiva. Pendência, ademais, de multa
relativa a propaganda eleitoral irregular. (...) 2. Quitação eleitoral significa o
pagamento integral de multa decorrente de decisão transitada em julgado da
Justiça Eleitoral.”
(Ac. de 16.11.2006 no AgRgRO no 1.067, rel. Min. Cezar Peluso.)
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“(...) Candidatura. Registro. Quitação eleitoral. Ausência. Débito.
Parcelamento. Omissão. Ausência. Reexame. Causa. Pretensão.
Impossibilidade. 1. O parcelamento de débito eleitoral após o prazo relativo
ao pedido de registro de candidatura impede a obtenção da certidão de
quitação eleitoral. (...)”
(Ac. de 31.10.2006 nos EDclRO no 1.108, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Registro de candidato. Res.-TSE no 21.823/2004. Conceito de
quitação eleitoral. Ausência de violação ao art. 14, § 3o, II, da Constituição
Federal. A Res.-TSE no 21.823/2004 apenas esclareceu o alcance do
conceito de quitação eleitoral, previsto no art. 11, VI, da Lei no 9.504/97. A
edição de resoluções normativas por esta Corte encontra respaldo no art.
105 da Lei no 9.504/97, que determina ao Tribunal Superior Eleitoral a
expedição de instruções necessárias à execução da referida lei. (...)”
(Ac. de 5.10.2006 nos EDclAgRgRO no 1.269, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Registro de candidatura. (...) Quitação eleitoral. Condições de
elegibilidade e inelegibilidade. Aferição no momento da apresentação do
pedido de registro de candidatura. 1. Para o deferimento do pedido de
registro, torna-se imprescindível que o requerente esteja quite com a Justiça
Eleitoral no momento do requerimento de seu registro de candidatura. (...)
3. In casu, o pagamento da multa eleitoral ocorreu após o indeferimento do
pedido de registro. Tal adimplemento não tem o condão de sanar a
irregularidade. (...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgREspe no 26.821, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro de candidatura. Deputado estadual. (...) Multa inadimplida.
Quitação eleitoral. Ausência. Alegação. Regularidade. Prova indireta.
Parcelamento do débito. (...) O conceito de quitação eleitoral abrange, além
da plenitude do gozo dos direitos políticos, a regularidade do exercício do
voto, salvo quando facultativo, o atendimento a eventuais convocações da
Justiça Eleitoral, inexistência de multas aplicadas por esta Justiça
Especializada e a regular prestação de contas de campanha, caso se trate
de candidatos (Res.-TSE no 21.823/2004). (...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.256, rel. Min. Gerardo Grossi.)
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“(...) Registro de candidatura. Candidato. Deputado federal. Decisão
regional. Deferimento. Recurso. Alegação. Falta. Quitação eleitoral.
Prestação de contas. Eleições de 2004. (...) 1. Tendo em vista que no curso
do processo de registro houve decisão da Justiça Eleitoral reconhecendo ser
desnecessária a prestação de contas relativa a eleição anterior, ao
fundamento de que o candidato não teria praticado ato de campanha, nem
teria contas a prestar, deve esse fato ser considerado, não havendo que
falar em falta de quitação eleitoral. (...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgEDclRO no 1.012, rel. Min. Gerardo Grossi, red.
designado Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Registro de candidatura. Deputado federal. (...) Contas de campanha
das eleições de 2002 prestadas somente em 2006. Ausência de quitação
eleitoral. (...) Recurso ordinário recebido como especial e provido, para
indeferir o registro. O conceito de quitação eleitoral abrange a regular
prestação de contas de campanha, caso se trate de candidatos (Res.-TSE
no 21.823/2004). A ausência de prestação de contas de campanha ou a
apresentação fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei no 9.504/97,
após o pedido de registro de candidatura, em eleição posterior, acarreta o
não-cumprimento do requisito de quitação eleitoral, previsto no art. 11, § 1o,
VI, da Lei no 9.504/97. Precedente: RCPr no 127/2006. (...)” NE:
Inexistência de inconstitucionalidade da Res. no 21.823, que delimitou o
alcança do conceito de quitação eleitoral, por não criar hipótese de
inelegibilidade.
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.227, rel. Min. Gerardo Grossi; no mesmo
sentido o Ac. de 14.9.2006 no REspe 26.601, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro. Candidato. Deputado estadual. Decisão regional.
Indeferimento. Falta. Quitação eleitoral. (...) Débito. Parcelamento.
Momento posterior. Pedido de registro. Requisito não atendido. (...) 2. O
parcelamento de multa em momento posterior ao pedido de registro de
candidatura não afasta a irregularidade quanto à falta de quitação eleitoral
do candidato que é aferida no momento do referido pedido. 3. O art. 32 da
Res.-TSE no 22.156/2006 destina-se a corrigir irregularidades formais
averiguadas no processo de registro, não podendo essa disposição
regulamentar ser invocada para sanar a própria falta de quitação eleitoral.
4. Nas eleições de 2004 não foi exigida a quitação eleitoral dos candidatos,
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segundo os pressupostos estabelecidos na Res.-TSE no 21.823/2004, porque
não havia condições de caráter operacional, na iminência do início do
período eleitoral daquele ano, a permitir a aferição de todas as situações
previstas pelo Tribunal. 5. Ultimadas todas as providências pela Corte para
aferição das exigências atinentes à quitação eleitoral, forçoso reconhecer
sua incidência para as eleições 2006, inclusive em relação a débitos
averiguados anteriormente às eleições de 2004. 6. Não procede a alegação
de inconstitucionalidade da Res.-TSE no 21.823/2004, uma vez que o
Tribunal apenas decidiu a abrangência do conceito de quitação eleitoral,
previsto no art. 11, § 1o, VI, da Lei das Eleições, estabelecendo quais as
obrigações deveriam ser consideradas em relação a esse requisito. (...)”
(Ac. de 27.9.2006 no RO no 1.108, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Registro de candidato. Deputado estadual. Indeferimento. Ausência de
quitação eleitoral. Art. 11, § 1o, VI, da Lei no 9.504/97. Descumprimento.
Prazo. Prestação de contas. Art. 29, III, da Lei no 9.504/97. (...) Há
previsão expressa do prazo para apresentação da prestação de contas (art.
29, III, da Lei no 9.504/97), cuja inobservância acarreta a ausência de
regularidade, para efeito da quitação eleitoral, exigida no processo de
registro de candidatura. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgREspe no 26.869, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Registro de candidato. Quitação eleitoral e certidões que, em fase de
diligência, foram apresentadas. (...) 1. Homenagem ao entendimento de
que, se, na fase de diligências, há a apresentação de certidões comprovando
quitação eleitoral e existência, sem trânsito em julgado, de processos-crime,
descrevendo a natureza da ação e a situação em que se encontra,
regularizado está o pedido de registro de candidatura eleitoral. (...) 3.
Registro de candidatura que se mantém por se considerar, da mesma forma
que assumiu o acórdão recorrido, presentes os requisitos exigidos pela
legislação eleitoral para o seu deferimento. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no RO no 1.337, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro de candidato. Indeferimento. Falta de quitação eleitoral.
Res.-TSE no 21.823/2004. Inconstitucionalidade. Ausência. (...) O
requerimento de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, referente a
multa eleitoral, feito após a apresentação de impugnação ao registro de
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candidatura, não afasta a ausência de quitação eleitoral. A Res.-TSE no

21.823 não criou nova hipótese de inelegibilidade, mas apenas esclareceu o
alcance do conceito de quitação eleitoral, previsto no art. 11, VI, da Lei no

9.504/97, que trata das condições de elegibilidade. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgRO no 1.269, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Registro de candidato. (...) Prestação de contas. Extemporaneidade.
Quitação eleitoral. Ausência. Condição de elegibilidade. (...) O candidato
que renuncia ou desiste também deve prestar contas do período em que fez
campanha no prazo do art. 29, III, da Lei no 9.504/97. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgRO no 1.008, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Registro. Candidato. Deputado estadual. Prestação de contas.
Extemporaneidade. Quitação eleitoral. Ausência. (...) 1. A ausência de
quitação eleitoral impede o deferimento de registro de candidatura. (...)”
NE: Prestação de contas de campanha eleitoral de 2004 apresentada após a
impugnação do requerimento de registro de candidato. Constitucionalidade
da Res.-TSE no 21.823/2004, na qual “(...) o Tribunal apenas decidiu a
abrangência do conceito de quitação eleitoral, previsto no art. 11, § 1o, VI,
da Lei das Eleições, estabelecendo quais as obrigações deveriam ser
consideradas em relação a esse requisito. Não foi criada, portanto, nenhuma
nova condição de elegibilidade, mas sim delimitado o conceito de quitação
eleitoral.”
(Ac. de 25.9.2006 no AgRgREspe no 26.505, rel. Min. Marcelo Ribeiro; no mesmo
sentido o Ac. de 17.10.2006 nos EDclAgRgREspe no 26.505; e o Ac. de 10.10.2006
no AgRgREspe no 26.794, ambos do rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Candidatura. Registro. Deputado estadual. Prestação de contas de
campanha. Quitação eleitoral. Ausência. Elegibilidade. Recurso.
Fundamentos não infirmados. 1. A omissão de prestação de contas de
campanha eleitoral acarreta a falta de quitação eleitoral. 2. Ausente a
quitação eleitoral, não há como se deferir o registro de candidatura, pois não
atendida à exigência do art. 11, § 1o, VI, da Lei no 9.504/97. (...)” NE:
Prestação de contas de campanha eleitoral apresentada após o
requerimento de registro de candidato.
(Ac. de 25.9.2006 no AgRgREspe no 26.487, rel. Min. Marcelo Ribeiro; no mesmo
sentido o Ac. de 20.9.2006 no AgRgREspe no 26.340, do mesmo relator.)
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“(...) Registro de candidato. Deputado estadual. Indeferimento. Ausência de
quitação eleitoral. A ausência da prestação de contas de campanha e o não-
pagamento de multa, referente à eleição anterior, ou mesmo o saneamento
da falha após o pedido de registro, acarretam o descumprimento do requisito
de quitação eleitoral, previsto no art. 11, § 1o, VI, da Lei no 9.504/97, o que
impede o deferimento do registro da candidatura. (...)”
(Ac. de 25.9.2006 nos EDclAgRgREspe no 26.452, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Registro. Candidato que concorreu às eleições de 2004 e não prestou
contas tempestivamente à Justiça Eleitoral. Ausência de quitação eleitoral.
Registro indeferido. (...) 3. A prestação de contas de campanha eleitoral
somente às vésperas de novo pedido de registro de candidatura denuncia o
nítido propósito do pré-candidato de afastar irregularidade, para forçar uma
inexistente quitação eleitoral.”
(Ac. de 21.9.2006 no REspe no 26.348, rel. Min. Cezar Peluso.)

“(...) Registro de candidatura. Quitação eleitoral. Ausência. Natureza
jurídica. Multa eleitoral. Arts. 33, § 3o, e 45, III, § 3o, da Lei no 9.504/97. 1.
Está em débito com a Justiça Eleitoral o candidato que não procede ao
pagamento de multa pecuniária decorrente de representação eleitoral
transitada em julgado. 2. O art. 11, VI, § 1o, da Lei no 9.504/97 estabelece
que, ao requerer o registro de candidatura, os partidos ou coligações
apresentarão certidão de quitação eleitoral do candidato. A ausência desse
requisito é causa de indeferimento de registro. 3. A multa que impede a
emissão de certidão de quitação eleitoral é exatamente aquela derivada dos
arts. 33, § 3o, e 45, III, § 3o, da Lei no 9.504/97, como se vê da Res.-TSE no

21.823/2005. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no REspe no 26.399, rel. Min. José Delgado.)

“Eleições presidenciais. Pedidos de registro de candidatura. Indeferimento.
Tutela antecipada concedida pela Justiça Comum. Efeitos modificativos.
Embargos declaratórios acolhidos. Empresta-se efeito modificativo a
embargos declaratórios, para deferir pedido de registro de pré-candidata ao
cargo de presidente da República, quando o motivo ensejador do
indeferimento foi afastado em razão da concessão de tutela antecipada pela
Justiça Comum.” NE: Rejeitados embargos de declaração contra resolução
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que indeferiu registro de candidata a vice-presidente da República, havendo
divergência entre a certidão de quitação eleitoral fornecida pelo cartório
eleitoral, não gerada pelo sistema ELO, e os registros do cadastro eleitoral,
onde constam omissão de prestação de contas das eleições de 2004 e
ausência às urnas no referendo de 2005.
(Res. no 22.415, de 19.9.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“(...) Registro de candidato. (...) Prestação de contas apresentada
extemporaneamente. Inobservância do prazo previsto no art. 29, III, da Lei
no 9.504/97. Ausência de quitação eleitoral. (...) 2. Não caracteriza quitação
eleitoral o fato de o candidato apresentar as contas eleitorais após dois anos
da realização das eleições, em data próxima à do pedido de registro de sua
candidatura, sem haver oportunidade de sua apreciação. (...)”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 1.055, rel. Min. José Delgado; no mesmo sentido o Ac.
de 14.9.2006 no RO no 1.121, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro de candidatura. Deputado estadual. (...) Contas de campanha
das eleições de 2002 prestadas somente em 2006. Ausência de quitação
eleitoral. Recurso ordinário recebido como especial e provido, para indeferir
o registro. O conceito de quitação eleitoral abrange a regular prestação de
contas de campanha, caso se trate de candidatos (Res.-TSE no 21.823/
2004). A ausência de prestação de contas ou a apresentação fora do prazo
estabelecido pelo art. 30, III, da Lei no 9.504/97, acarreta o não-
cumprimento do requisito de quitação eleitoral, previsto no art. 11, § 1o, VI,
da Lei no 9.504/97, o que impede o deferimento do registro de candidatura.
(...)”
(Ac. de 14.9.2006 no AgRgRO no 945, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Registro. Candidato. Deputado estadual. Quitação eleitoral. Ausência.
Multa. Não-pagamento. Impugnação. Quitação do débito. Requisitos não
preenchidos. Violação. Art. 11, § 1o, VI, da Lei no 9.504/97. (...) 3. O
pagamento de multa eleitoral, após a apresentação de impugnação ao
pedido de registro de candidatura, não se presta a suprir a ausência de
quitação eleitoral. (...)” NE: Vide a decisão no Ac. de 3.10.2006 nos
EDclREspe no 26.401, do mesmo relator, em que as circunstâncias
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peculiares do caso, a indicarem que o requerente não tinha conhecimento de
multa que lhe havia sido aplicada, determinou o deferimento do registro da
candidatura.
(Ac. de 13.9.2006 no REspe no 26.401, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Recurso ordinário. (...) Indeferimento. Registro de candidato. Deputado
distrital. Quitação eleitoral. Condição de elegibilidade. (...)” NE: “(...) o
recorrente foi candidato a deputado distrital (...), nas eleições de 2002, mas
se omitiu em prestar contas naquela oportunidade, só o fazendo no dia 9 de
junho de 2006 (ocasião em que apresentou documentação referente a sua
prestação de contas). (...)”
(Ac. de 29.8.2006 no RO no 918, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Registro de candidatura. Presidência da República. Pedido. Falta de
documentos. Impugnação. Pretensão. Indeferimento. Irregularidade. Não-
acolhimento. Diligência realizada pela agremiação partidária. Vício sanado.
Quitação eleitoral. Falta. Prestação de contas. Eleições presidenciais de
2002. Res.-TSE no 21.823. Incidência. Eleições 2006. Indeferimento. 1. Na
Res.-TSE no 21.823, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que o
conceito de quitação eleitoral abrange a regular prestação de contas de
campanha eleitoral, caso se trate de candidatos. 2. Em face da ausência de
prestação de contas relativa à campanha presidencial das eleições de 2002,
em que o candidato concorreu ao mesmo cargo majoritário, é de reconhecer
o não-cumprimento do requisito de quitação eleitoral, previsto no art. 11, §
1o, VI, da Lei no 9.504/97. Pedido de registro indeferido.”
(Res. no 22.348, de 15.8.2006, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidatura. Multa
eleitoral. Exigência. Certidão. Quitação. Justiça Eleitoral. Previsão.
Resolução no 21.823/2004. Período. Incidência. 1. Impossibilidade de
aplicação da Resolução no 21.823/2004, relativamente à exigência de
isenção de débitos referentes às multas eleitorais, para que possa a Justiça
Eleitoral emitir certidão de quitação eleitoral, tendo em vista a expedição de
inúmeras certidões já ocorridas, via Internet, sem exigência de tal isenção.
2. Observância do Provimento no 5 (Resolução no 21.848/2004), que
estabelece as eleições de 2004 como marco a partir do qual haverá
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exigência de que tenha havido o pagamento de débitos referentes a multas
eleitorais, para que se forneça certidão de quitação eleitoral. 3. Agravo que
deixa de infirmar os fundamentos da decisão agravada, visando à
rediscussão do tema versado no recurso. 4. Agravo desprovido”.
(Ac. no 22.383, de 4.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Eleições 2004. Provimento do corregedor-geral da Justiça Eleitoral.
Quitação eleitoral. Aplicação de novas regras. Mecanismo de registro no
cadastro eleitoral. Criação. Prestação de contas. Pendências relativas a
multas. Reflexos a partir do pleito deste ano. Referendo pelo Plenário. A
falta de prestação de contas de campanha pelo candidato impedirá a
obtenção de certidão de quitação eleitoral, com relação às omissões
verificadas a partir das eleições de 2004, aplicando-se a mesma regra aos
débitos não satisfeitos dos quais não haja registro no cadastro eleitoral
vigente para as eleições deste ano. Normas aprovadas pelo ministro
corregedor-geral da Justiça Eleitoral, referendadas pelo Plenário do Tribunal
Superior Eleitoral”. NE: A Lei no 9.504/97, art. 11, § 1o, inc. VI estabelece
que o pedido de registro de candidato deve ser instruído com certidão de
quitação eleitoral.
(Res. no 21.848, de 24.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

Comprovante de desincompatibilização

“(...) Registro de candidatura. Indeferimento. (...) Competência. TSE.
Expedição. Instruções. Força normativa (art. 23, IX, Código Eleitoral). (...)
2. Compete ao TSE expedir instruções regulamentando normas de Direito
Eleitoral. 3. Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente.” NE: Alegação
de usurpação de competência legislativa do Congresso Nacional (CF/88,
art. 22, inciso I e art. 48) ao exigir-se prova de desincompatibilização (Res.-
TSE no 22.156/2006, art. 25, inciso V): “A jurisprudência desta Casa
também é reiterada no tocante à competência do TSE para expedir
instruções com força normativa, com base no art. 23, IX, do CE. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 nos EDclRO no 1.004, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Registro de candidatura. (...) Lei Complementar no 64/90. Servidor
público. Não-comprovação de afastamento de cargo público. Inelegibilidade
configurada. (...) 3. Em requerimento de registro de candidatura, esta Corte
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admite a juntada posterior de documentos quando esta não foi oportunizada
na instância ordinária e quando o documento faltante acarretou o
indeferimento do pedido de registro. Não é o caso presente nos autos, pois,
na instância ordinária, o ora recorrente foi notificado para comprovar seu
afastamento, no prazo legal, do cargo público que ocupa. Inaplicável, no
caso, a Súmula no 3 desta Corte. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.090, rel. Min. José Delgado.)

Comprovante de domicílio eleitoral

“Registro de candidatura. Condição de elegibilidade. Comprovantes de
escolaridade, de domicílio eleitoral e declaração de bens. Documentos
exigidos pela Res.-TSE no 20.993, mas não apresentados, mesmo depois de
aberta oportunidade para tanto. Apelo que não indica divergência
jurisprudencial ou afronta a lei. Recurso especial não conhecido.” NE: “(...)
foram três os documentos que faltaram. Além dos dois referidos no
acórdão, não foi apresentada cópia do título eleitoral ou certidão do cartório
eleitoral. Ora, ainda que a verificação da condição de alfabetizado possa ser
feita por outro meio de prova, os demais documentos não apresentados são
imprescindíveis, seja para dar publicidade ao patrimônio do candidato, seja
para conferir seu domicílio eleitoral na circunscrição – este último, condição
de elegibilidade exigida na Constituição da República. Assim, não é possível
deferir o registro e aguardar a juntada dos documentos em ‘momento
oportuno’, como pretende o recorrente”.
(Ac. no 20.098, de 3.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

Comprovante de escolaridade

Vide também o item Prova – Teste ou prova de alfabetização.

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro de candidatura. Deferimento.
Alfabetização. Comprovante de escolaridade. Apresentação. Declaração de
próprio punho. Teste. Reexame de matéria fática. Impossibilidade.
Inexistência de afronta a lei. Negado provimento. I – Tendo sido
apresentado comprovante de escolaridade idôneo, defere-se o pedido de
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registro de candidatura. (...)” NE: Declaração de próprio punho e
declaração de colégio estadual.
(Ac. no 21.731, de 12.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac.
no 21.784, de 17.8.2004, do mesmo relator.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidatura. (...)
Ausência de documentos obrigatórios. Não-observância do art. 24 da Res.-
TSE no 20.993/2002, que regulamenta o art. 11, § 1o, da Lei no 9.504/97.
Agravo desprovido. (...) É indispensável seja instruído o processo de pedido
de registro de candidatura com os documentos previstos no art. 24 da Res.-
TSE no 20.993/2002, que regulamenta o art. 11, § 1o, da Lei no 9.504/97”.
NE: “(...) verificando ter registrado o voto condutor dos embargos
declaratórios (fls. 41-42) a ausência das certidões criminais fornecidas pelas
Justiças Eleitoral e Estadual, bem como o comprovante de escolaridade do
postulante ao registro, de igual modo, não vejo como deferir-se o pleito do
ora agravante (...)”.
(Ac. no 20.238, de 20.9.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Registro de candidatura. Pedido de substituição. Cargos de vice-
governador e suplentes de senador. Pedido formulado após o prazo do art.
53, § 2o, da Res.-TSE no 20.993. Apelo que não discute tal
intempestividade. Discussão acerca do indeferimento do registro dos
candidatos que se pretende substituir. Impossibilidade. Trânsito em julgado
dessa decisão. Comprovação de escolaridade. Exigência que decorre do
disposto no art. 14, § 4o, da Constituição Federal. Recurso não conhecido.”
NE: “(...) a comprovação de escolaridade exigida pelo art. 24, IX, da Res.-
TSE no 20.993, embora não esteja expressamente prevista no art. 14, § 3o,
da Constituição Federal, é conseqüência do disposto no § 4o desse mesmo
dispositivo, que dispõe serem inelegíveis os analfabetos. Não há, assim, que
se falar na violação dos arts. 11 da Lei no 9.504/97, 16 e 14 , § 3o e incisos,
da Constituição Federal”.
(Ac. no 20.367, de 19.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Ausência de comprovante de escolaridade.
Documento exigido pela Res.-TSE no 20.993, mas não apresentado, mesmo
depois de aberta oportunidade para tanto. Apelo que não indica divergência
jurisprudencial ou afronta a lei. Recurso especial não conhecido”.
(Ac. no 20.231, de 12.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)
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Declaração de bens

“(...) Registro de candidatura. Declaração de bens. Suficiência. 1. O art. 11,
§ 1o, IV, da Lei no 9.504/97, revogou tacitamente a parte final do inciso VI,
do § 1o, do art. 94 do Código Eleitoral, passando a exigir, apenas, que o
requerimento do candidato se faça acompanhar, entre outros documentos,
da declaração de seus bens, sem indicar os valores atualizados e/ou as
mutações patrimoniais. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no REspe no 27.160, rel. Min. José Delgado.)

“Registro de candidato. (...) Omissão de bens na declaração não
comprovada. (...) 2. Omissão de bens na declaração que não restou
comprovada. Documentos apresentados após o prazo da impugnação, quase
totalmente em língua estrangeira, sem tradução e sem conclusão definitiva
sobre os bens apontados como não declarados. Inexistência de devido
processo legal para a afirmação da omissão. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no RO no 1.337, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso contra expedição de diploma. Eleições 2002. Art. 262, I e IV, CE.
Hipóteses não caracterizadas. Omissão na declaração de rendimentos
destituída de dolo e que não repercute na votação não dá ensejo à cassação
do diploma. Nega-se provimento ao recurso contra expedição de diploma
que não demonstra as hipóteses de cabimento”. NE: Alegação de que “o
recorrido instruiu seu pedido de registro de candidatura com falsa
declaração de que não possui bens”.
(Ac. no 621, de 1o.3.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Declaração de bens. Prestação de contas de campanha. Publicidade dos
dados. Possibilidade de todos os interessados obterem da Justiça Eleitoral os
dados da declaração de bens e prestação de contas da campanha de
qualquer candidato”.
(Res. no 21.295, de 7.11.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Condição de elegibilidade. Comprovantes de
escolaridade, de domicílio eleitoral e declaração de bens. Documentos
exigidos pela Res.-TSE no 20.993, mas não apresentados, mesmo depois de
aberta oportunidade para tanto. Apelo que não indica divergência
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jurisprudencial ou afronta a lei. Recurso especial não conhecido.” NE: “(...)
ainda que a verificação da condição de alfabetizado possa ser feita por
outro meio de prova, os demais documentos não apresentados são
imprescindíveis, seja para dar publicidade ao patrimônio do candidato, seja
para conferir seu domicílio eleitoral na circunscrição – este último, condição
de elegibilidade exigida na Constituição da República. Assim, não é possível
deferir o registro e aguardar a juntada dos documentos em ‘momento
oportuno’, como pretende o recorrente”.
(Ac. no 20.098, de 3.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Direito Eleitoral. Recurso especial. Registro de candidatura. Declaração
de bens assinada pelo candidato (art. 11, § 1o, IV, da Lei no 9.504/97).
Recurso provido. De acordo com os arts. 11, § 1o, IV, da Lei no 9.504/97 e
24 da Resolução-TSE no 20.993/2002, para fins de registro, contenta-se a lei
com a declaração de bens assinada pelo candidato, não sendo exigível a
declaração de imposto de renda.”
(Ac. no 19.974, de 3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“(...) Declaração incompleta de bens por ocasião do registro de candidatura
não tipifica delito de falsidade ideológica. (...)”
(Ac. no 12.799, de 2.9.97, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) Registro de candidato. Documentação: ausência. Indefere-se o
registro se o pedido não está regularmente instruído com a documentação
necessária. (...)” NE: “Na falta de bens deve o candidato declarar que não
possui nada, não se podendo, todavia, considerá-lo dispensado de declarar.”
(Ac. no 13.536, de 1o.10.96, rel. Min. Francisco Rezek.)

“Declaração de bens. Candidato. Fornecimento de cópia. Senador da
República. Invocação de sigilo. Inaplicabilidade à espécie. Recurso
conhecido, mas improvido.” NE: O Tribunal, por maioria, reconheceu que a
declaração de bens fornecida pelo candidato à Justiça Eleitoral por ocasião
do pedido de registro não está protegida por um sigilo semelhante ao
bancário ou fiscal. “Exigindo a lei que os candidatos apresentem declaração
de bens, como condição do registro, não se justifica que se esconda essa
declaração dos cidadãos, dos eleitores. Essa divulgação ajuda no julgamento
do candidato pelo eleitor.”
(Ac. no 11.710, de 1o.9.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)
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“TRE/RS. Representação. (...) Investigação patrimonial dos bens do então
candidato a governador de estado. Matéria estranha a competência desta
Corte Eleitoral (...). Remessa dos autos ao egrégio Superior Tribunal de
Justiça.” NE: Indícios de falsidade ideológica na declaração de bens
fornecida por ocasião do registro de candidato.
(Res. no 18.709, de 27.10.92, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) Suposta prática de crime eleitoral consistente em declaração falsa de
bens, com a finalidade de instruir o pedido de registro de candidatura (art.
350, CE). Denúncia enfraquecida. Ausência de afirmação falsa do paciente,
na declaração para fins eleitorais. (...)”
(Ac. no 12.140, de 17.12.91, rel. Min. Hugo Gueiros.)

“Embargos declaratórios. Esclarecimento de situação. Não há juntada de
documentos novos.” NE: Indeferido o registro em face do não-atendimento
à diligência para juntada de declaração de bens com valor e origem.
Embargos de declaração que afirmam a inexistência da propriedade de bens
e sim apenas posse foram recebidos para deferir o registro do candidato.
(Ac. no 11.549, de 19.9.90, rel. Min. Roberto Rosas.)

“Registro de candidato. Documentação. Restando provado nos autos que o
candidato anexou a documentação exigida para o registro, dela não se
inferindo qualquer irregularidade, é de se deferir o registro pleiteado. (...)”
NE: Está no parecer: “quanto à declaração de bens, a par de ser ou não
legal a exigência de fazer constar o valor atualizado dos bens, o recorrente,
em seu recurso, apresentou o documento exigido.”
(Ac. no 11.364, de 31.8.90, rel. Min. Célio Borja.)

“Registro de candidatura. Declaração de bens. A não-atualização dos bens
constantes da declaração entregue não constitui motivo impeditivo para que
se proceda o registro. (...)”
(Ac. no 11.363, de 31.8.90, rel. Min. Pedro Acioli.)

“(...) As declarações de bens apresentadas perante os tribunais regionais
eleitorais, pelos candidatos a cargos eletivos, são para fins exclusivamente
eleitorais, não sendo possível o fornecimento de certidões, para objetivos
outros que não se circunscrevam ao âmbito eleitoral estrito. O direito a
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certidão há de ser examinado ante os limites do preceito constitucional (art.
153, § 35), não sendo assegurado, no caso, se a defesa do direito ou o
esclarecimento da situação não é pertinente à área eleitoral.” NE: Vide a
Res. no 21.295, de 7.11.2002: publicidade dos dados das declarações de
bens de candidatos.
(Ac. no 8.765, de 5.5.87, rel. Min. Aldir Passarinho.)

“Registro de candidato. Declaração de bens. Tendo-se como certo que a
declaração de bens do candidato ora recorrente foi apresentada ainda
quando o Tribunal Regional Eleitoral considerou possível a apreciação de
documentos, inicialmente faltantes, vindo por fim outra via do documento a
ser oferecido, é de deferir-se o registro, considerando-se suprida a
deficiência que, a rigor, inexistia.”
(Ac. no 8.312, de 9.10.86, rel. Min. Aldir Passarinho.)

“Os arts. 94, § 1o, VI, do Código Eleitoral, e 15, VI, da Resolução no 8.742,
do Tribunal Superior Eleitoral, exigem, tão-somente, declaração de bens,
firmada pelo candidato, da qual conste a origem e mutações patrimoniais. A
veracidade da mesma pode ser apreciada a posteriori, salvo prova
concreta de sua falsidade. (...)” NE: Vide Lei no 9.504/97, art. 11, § 1o, inc.
IV.
(Ac. no 4.576, de 22.9.70, rel. Min. Hélio Proença Doyle.)

Declaração de exercício de mandato eletivo

“Registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito. Indeferimento por falta
de apresentação de declaração de exercício ou não de mandato eletivo.
Decisão mantida pelo TRE. Documento exigível como critério de
desempate para o uso de variação nominal em eleição proporcional. Art. 12,
§ 1o, inciso II, da Lei no 9.504/97. Não-aplicação à hipótese de candidatura
a cargo majoritário. (...)”
(Ac. no 17.054, de 19.9.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

Diligências

Vide também o item Prova – Juntada de documento com recurso.
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“Recurso ordinário. Recebimento como recurso especial. Registro de
candidatura. Não-provimento. 1. Acórdão que reconhece fato irregular de
que a assinatura constante no Requerimento de Registro de Candidatura
não confere com aquelas apostas em outros documentos juntados aos autos.
Inexistência, na ocasião, de procuração nos autos outorgada a quem
pudesse representar o interessado. 2. Não-desconstituição do alegado pelo
acórdão. Vício não corrigido. Anomalia caracterizada. (...)” NE: “(...) Com
efeito, o art. 32 da resolução estabelece claramente que em havendo
qualquer falha ou omissão no pedido de registro que possa ser suprida pelo
candidato, partido político ou coligação, o relator converterá o julgamento
em diligência para que o vício seja sanado no prazo de setenta e duas horas,
contado da respectiva intimação (...) No entanto, quedou-se inerte, só
apresentando documento comprobatório depois do julgamento. (...) precluiu
para o recorrente a chance de regularizar a falha encontrada no
requerimento. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.224, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro de candidatura. (...) Lei Complementar no 64/90. Servidor
público. Não-comprovação de afastamento de cargo público. Inelegibilidade
configurada. 1. Insubsistente a alegação do recorrente de que não foi
devidamente intimado acerca da diligência ordenada às fls. 21-22, pois,
conforme certidão (fl. 28v.), tal procedimento se deu por meio de número de
fac-símile fornecido pelo próprio recorrente. 2. Corretas as razões
expendidas no parecer ofertado pelo Ministério Público Eleitoral: ‘In casu,
ao recorrente foi dada a oportunidade para regularizar os vícios presentes
em seu requerimento de registro. Assim, após o julgamento de seu registro,
precluiu para o recorrente a chance de regularizar as falhas encontradas no
requerimento, sendo intempestiva a juntada da cópia do Diário Oficial de
fls. 37’ (fl. 48). (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.090, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro de candidatura. (...) Falta de documentos. Impugnação.
Pretensão. Indeferimento. Irregularidade. Não-acolhimento. Diligência
realizada pela agremiação partidária. Vício sanado. Quitação eleitoral.
Falta. Prestação de contas. Eleições presidenciais de 2002. Res.-TSE no

21.823. Incidência. Eleições 2006. Indeferimento. (...)” NE: “(...) Em que
pese a alegação da PGE, no sentido de que eventual providência para
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complementação dos documentos deveria ter sido efetuada antes da
publicação do edital para as eventuais impugnações, vê-se que o candidato
afinal apresentou a documentação exigida. (...) espontaneamente foi sanada
a falha antes da apreciação do pedido. Ressalto, ainda, que este Tribunal
tem admitido até mesmo a juntada de documentos em grau de recurso.
(...)”
(Res. no 22.348, de 15.8.2006, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Direito Eleitoral. Registro de candidato. Recurso especial. Agravo.
Documentos. Apresentação fora do prazo. Negado provimento. Diante da
apresentação dos documentos fora do prazo de diligência, indefere-se o
registro”. NE: “Como cediço, o rito do processo de registro de candidatura é
célere. Assim, o pedido deve vir instruído com os documentos exigidos em
lei, não havendo previsão para prorrogação de prazo para a sua
complementação. (...) Não há como acolher a requerida aplicação
analógica do Enunciado Sumular-TSE no 3, uma vez que sua observância
prevê não ter sido facultado ao recorrente prazo para sanar as deficiências,
o que, à evidência, não ocorreu na espécie. (...) Assim, em face da ausência
da apresentação de documento em fase própria, o que ensejou o
indeferimento do registro, mantenho a decisão agravada, negando
provimento ao apelo”.
(Ac. no 20.120, de 3.10.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Agravo regimental. Registro de candidato. Alegação de falta de intimação
para suprimento de instrução deficiente e aplicação da Súmula-TSE no 3.
Não tendo o partido alegado a nulidade quanto à falta de intimação para
apresentar a documentação faltante no processo de registro de candidatura,
incide a preclusão prevista no art. 245, caput, do Código de Processo Civil.
Agravo improvido”. NE: O partido político “não alegou a ausência de
intimação para juntar a documentação faltante na primeira oportunidade em
que se manifestou nos autos (...)”.
(Ac. no 20.300, de 26.9.2002, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Registro de candidatura. Documentos faltantes. Diligência. Art. 29 da
Res.-TSE no 20.993. Intimação por telefone. Impossibilidade. Meio de
intimação não previsto (...)”.
(Ac. no 653, de 17.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Recurso especial. Indeferimento de registro de candidatura. Ausência de
documento essencial. 1. Verificada a irregularidade na documentação que
instrui o pedido de registro, o juiz eleitoral deverá notificar o partido ou o
candidato a fim de saná-la, no prazo de 72 (setenta e duas) horas (Súmula-
TSE no 3; Res.-TSE no 20.993, art. 29). 2. Hipótese em que o não-
cumprimento da diligência acarreta o indeferimento do pedido de registro. 3.
Recurso ordinário a que se nega provimento”.
(Ac. no 19.975, de 3.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Direito Eleitoral. Candidatura. Registro. Juntada extemporânea de
documento. Condição de alfabetizado. Não-demonstração.
Prequestionamento. Ausência. Recurso desacolhido. I – O rito previsto para
a tramitação do pedido de registro de candidatura é célere, tendo que ser
observado tanto pela Justiça Eleitoral como pelos candidatos a partidos
políticos. II – Dá-se a preclusão quando o interessado não pratica o ato
oportunamente, como lhe era devido. (...)” NE: “(...) não procede a
assertiva de cerceamento de defesa, pois, segundo se colhe dos autos, nos
termos do art. 29 da Res.-TSE no 20.993/2002, constatada a presença de
irregularidades no pedido de registro, a candidata foi regularmente
notificada para sanar os vícios, só o fazendo em parte, isto é, deixando de
apresentar comprovação de escolaridade e certidão criminal”.
(Ac. no 19.951, de 3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“(...) Registro de candidatura. Impugnação. Documentação. Prazo. 1. O
juiz eleitoral, caso entenda necessário, abrirá prazo de 72 horas para
diligências (Lei no 9.504/97, art. 11, § 3o). 2. Juntada a necessária
documentação no prazo estabelecido, nenhuma ilegalidade resta evidenciada
(...)”
(Ac. no 16.567, de 12.9.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter; no mesmo sentido o Ac.
no 16.581, de 5.9.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“(...) Documentos apresentados extemporaneamente apesar de intimação
(...) 4. Transcorrido in albis o prazo concedido pelo juiz para a
regularização dos documentos faltantes, torna-se inviável o seu recebimento
em data posterior. Súmula-TSE no 3 (...)”
(Ac. no 302, de 30.9.98, rel. Min. Edson Vidigal; no mesmo sentido os acórdãos nos

341, de 22.9.98, do mesmo relator; e 13.941, de 4.3.97, rel. Min. Ilmar Galvão.)
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Documento falso

“(...) Registro de candidatura. Uso de documento falso. Provada a falsidade
da ata e sendo essa essencial para atestar a escolha do candidato em
convenção, não era de se deferir o registro, pois o que é falso contamina de
nulidade o ato em que se insere. (...)”
(Ac. no 17.484, de 5.4.2001, rel. Min. Garcia Vieira.)

“Uso de documento falso (CE, art. 353). Instrução do requerimento de
registro (CE, art. 94, § 1o, inciso V). Caso em que, no momento do pedido, a
certidão apresentada não impediria o registro, mesmo se dela constasse a
existência da ação penal. Perde direitos políticos somente quem tem contra
si condenação transitada em julgado (...)”
(Ac. no 13, de 26.6.97, rel. Min. Nilson Naves.)

“(...) Inelegibilidade. Descumprimento de obrigação constitucional. Registro
de candidatura. Documento falso. Inocorrência de preclusão. Alcance do
art. 259 do CE. Provada a falsidade do documento que instruiu o pedido de
registro, é de ser declarada a inelegibilidade do candidato, com a cassação
da sua diplomação.”
(Ac. no 11.575, de 21.9.93, rel. Min. José Cândido.)

Fotografia

NE: A utilização de fotografia colorida em localidades onde inexiste ou
impraticável a realização de fotografia em preto e branco foi autorizada
para o pleito de 2004, ad referendum do Tribunal. Contudo, o pedido foi
julgado prejudicado em 2.5.2005 pelo transcurso das eleições municipais.
(Desp. no Protocolo no 6.244/2004, de 5.7.2004, Min. Sepúlveda Pertence.)

“Eleições 2004. Registro de candidatos. Gescape. Proposta.
Procedimento.Verificação pelos partidos, coligações e candidatos dos
respectivos dados, bem como das fotografias digitalizadas. 1. Os partidos
políticos, coligações e candidatos serão notificados para verificação das
fotografias digitalizadas na urna eletrônica e dos dados que constarão das
tabelas a que se refere o art. 20, I e IV, da Resolução no 21.633/2004, até
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29 de agosto de 2004, fixando como data limite para substituição da foto, se
necessária, o dia 31 de agosto de 2004”.
(Res. no 21.742, de 11.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatos. Senador e suplente. Falta de certidão criminal e de
fotografia do titular. Arts. 11, § 3o, da Lei no 9.504/97 e 29 da Resolução no

20.993. Regularização. Oportunidade. Ausência. Documentação juntada
com o recurso. Admissibilidade. Registro deferido. Decisão condicionada ao
deferimento do registro do segundo suplente. Pedido de substituição.
Pendência de julgamento pela Corte Regional. Recurso examinado como
ordinário (Acórdão no 20.162) a que se dá provimento”.
(Ac. no 20.433, de 30.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Intimação para a complementação dos
documentos realizada pela Corte Regional. Não-apresentação das certidões
criminais do domicílio eleitoral e de fotografia em preto e branco. Art. 29 da
Resolução no 20.993. Observância. Não-indicação de ofensa a dispositivo
legal e de divergência jurisprudencial. Recurso especial não conhecido”.
(Ac. no 20.121, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Instrução no 55. Registro de candidatura. Conferência de fotografias e
dados. Nome que constará da urna eletrônica. 1. Os partidos políticos, as
coligações e os candidatos deverão ser notificados, por edital, para
verificação das fotografias digitalizadas na urna eletrônica e dos dados que
constarão das tabelas a que se refere o art. 22 da Res.-TSE no 20.997, em
dia fixado pelo Tribunal Regional Eleitoral, até 30.8.2002. (...)”
(Res. no 21.106, de 28.5.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Consulta do TRE/MG acerca do procedimento a ser adotado quanto aos
candidatos que requerem registro de candidatura sem apresentarem a
respectiva fotografia, conforme previsto nos arts. 11, § 1o, VIII, da Lei no

9.504/97 e 14, VIII, da Resolução-TSE no 20.100/98.” NE: Concessão do
prazo de 72 horas para apresentação da fotografia sob pena de não
figurarem na urna eletrônica.
(Res. no 20.346, de 3.9.98, rel. Min. Ilmar Galvão.)
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Generalidades

“(...) Registro de candidato. Deputado estadual. Condição de elegibilidade.
Art. 14, § 3o, VI, da Constituição Federal. Idade mínima. Ausência. (...) 4.
Indefere-se pedido de registro de candidato que não possui, na data da
posse, a idade mínima para o cargo que pretende disputar, por ausência da
condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3o, VI, da Constituição
Federal. (...)”
(Ac. de 29.8.2006 no AgRgRO no 911, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Registro. Recurso especial. Condição de elegibilidade. Candidato a
deputado estadual com idade inferior ao exigido pelo art. 14, § 3o, VI, c, da
Constituição Federal, porém emancipado. Impossibilidade. Recurso não
conhecido.” NE: “(...) o candidato deve apresentar a idade mínima exigida
na Constituição Federal na data da posse dos eleitos, nos termos do art. 11,
§ 2o, da Lei no 9.504/97 (Consulta no 554, de 9.12.99, relator Ministro Edson
Vidigal), e não na ocasião de eventual exercício do mandato como
suplente”.
(Ac. no 20.059, de 3.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Vereador. Idade mínima. Lei no 9.504/97, art. 11, § 2o. 1. A idade
mínima de 18 anos para concorrer ao cargo de vereador tem como
referência a data da posse (Lei no 9.504/97, art. 11, § 2o).
(Res. no 20.527, de 9.12.99, rel. Min. Edson Vidigal.)

“Registro. 2. Candidato a deputado estadual, com idade inferior a vinte um
anos, mas emancipado. 3. Acórdão do TRE que indeferiu o registro, em
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face da condição constante do art. 14, § 3o, inciso VI, alínea c, da
Constituição, não suprível pela emancipação. 4. Recurso interposto pelo
próprio candidato, sem assistência de advogado habilitado. 5. Lei no 8.906/
94, arts. 1o, I, e 4o; Código de Processo Civil, art. 36. 6. Recurso não
conhecido.”
(Ac. no 15.402, de 31.8.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Reapreciação de registros de candidatos a governador e vice-
governador, em face de erro de fato e vício insanável, pelo PS.
Reconhecendo que a decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral
continha inexatidão material por não haver sido abordada a questão de
idade, vício insanável, em virtude de limite mínimo de idade, previsto no art.
14, § 3o, VI, letra b, CF; art. 15, LC no 64/90; e art. 54, Res. no 16.347/90
do TSE, deu pela inelegibilidade das candidatas, cancelando os registros.
Recurso que se nega provimento.”
(Ac. no 11.457, de 3.9.90, rel. Min. Pedro Acioli.)

“(...) Registro de candidato a vereador. 18 anos. Prazo mínimo de domicílio.
No caso concreto, o candidato completou 18 anos, com tempo suficiente
para, alistando-se eleitor, cumprir o requisito legal de prazo mínimo de
domicílio eleitoral, por um ano no município. Jurisprudência desta Corte,
nesse sentido (...)”
(Ac. no 9.250, de 3.10.88, rel. Min. Sebastião Reis.)

“(...) Alegação de falta de condição de elegibilidade por fraude no processo
de retificação de registro civil. Incompetência da Justiça Eleitoral para a
matéria. A desconstituição de sentença retificadora do registro civil, há de
ser feita perante a Justiça Comum no foro competente.”
(Ac. no 8.384, de 16.10.86, rel. Min. Sérgio Dutra.)

“Domicílio eleitoral. Eleitor inscrito ao completar 18 anos de idade. Seu
domicílio eleitoral, para efeito de candidatura a cargo eletivo, é o revelado
pelo domicílio civil anterior a inscrição.” NE: “O prazo exigido é o de
domicílio eleitoral; se, porém, o momento em que se torna possível, pela
idade, esse domicílio qualificado, é situado em faixa de tempo inferior ao
lapso temporal considerado, não há como impedir seja complementado pelo
anterior período de domicílio civil.”
(Res. no 11.341, de 29.6.82, rel. Min. Décio Miranda.)
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Alegações finais

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. Impugnação.
Registro de candidato. Juntada de documentos com a contestação.
Ausência. Alegações finais. Cerceamento de defesa. Não-ocorrência.
Prejuízo. Ausência de cerceamento de defesa, porquanto a Corte Regional,
examinando as alegações do impugnante de falsidade das provas, concluiu
pela sua improcedência. Agravo regimental improvido”. NE: “(...) a
alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, uma vez que
consta do acórdão regional que a agravante apresentou documentação em
fase recursal e que suas alegações foram apreciadas pela Corte a quo,
embora infirmadas pelas declarações trazidas com as contra-razões. Logo,
não houve prejuízo à recorrente”.
(Ac. no 22.156, de 21.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro. Candidatura ao cargo de
prefeito. Ex-cônjuge de prefeita reeleita. Vínculo extinto por sentença
judicial proferida no curso do primeiro mandato daquela. Elegibilidade. Art.
14, § 7o, da CF. Negado provimento. (...)” NE: “A abertura de prazo para
alegações finais é opcional, a critério do juiz – que é o destinatário das
provas –, nos termos do art. 7o, parágrafo único. Dessa forma, ambos
dispositivos devem ser interpretados em conjunto”.
(Ac. no 22.785, de 15.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Registro. Impugnação. Defesa.
Nulidade. Ausência. Certidão. Fé pública relativa. Cerceamento.
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Provimento. Não se declara nulidade sem efetiva comprovação de prejuízo
(art. 219, CE). Certidão lavrada por oficial de cartório eleitoral goza de
presunção juris tantum de veracidade. Seu conteúdo pode ser ilidido por
prova robusta. Constitui cerceamento de defesa a negativa de produção de
provas tidas como imprescindíveis para se demonstrar o alegado”. NE:
Reclamação de que o prazo para oferecimento de alegações fora diminuto:
“(...) afasto a pretensa nulidade decorrente da determinação, pelo juízo
eleitoral, para que as partes se manifestem em 24 horas e não em cinco dias
(art. 42, Res.-TSE no 21.608/2004), visto que, em Direito Eleitoral não se
declara nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo (art. 219, CE)”.
(Ac. no 21.791, de 24.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Registro de candidato. Impugnação pelo Ministério Público. Ausência de
prazo para apresentação de alegações finais. Indeferimento do registro.
Recurso especial. Intempestividade. 1. A falta de oportunidade para
apresentação de alegações finais não impede o julgamento do registro do
candidato, publicando-se a decisão em sessão.”
(Ac. no 20.391, de 20.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Recurso ordinário. Desincompatibilização.
Tesoureiro de entidade previdenciária. Prova requerida em impugnação.
Produção. Possibilidade. Afastamento de fato. Controvérsia. Documentos
juntados com a contestação. Alegações finais. Falta de oportunidade.
Recurso a que se deu provimento”. NE: “(...) tem razão também o
recorrente quando afirma que deveria ter tido assegurada sua manifestação
sobre os documentos juntados na contestação. O art. 6o prevê alegações
finais a serem apresentadas pelas partes, no prazo comum de cinco dias, o
que não foi observado no caso. Por essas razões, dou provimento ao
recurso para anular o feito, a partir da juntada da contestação, inclusive, a
fim de que se proceda à instrução do feito na forma do art. 39 da Res.-TSE
no 20.993, prosseguindo-se como de direito”.
(Ac. no 20.256, de 17.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidato. Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da
LC no 64/90. Impugnação. Pedido de diligência. Acolhimento. Juntada de
novos documentos. Intimação das partes para alegações finais. Art. 6o da
LC no 64/90. Necessidade. Nulidade da decisão regional. Recurso a que se
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deu provimento”. NE: “Ocorrendo dilação probatória, pelo fato de o juiz
eleitoral ter acolhido o pedido de diligência contido na impugnação, com
base no art. 5o, § 2o, da LC no 64/90, impunha-se que fosse concedida vista
às partes para apresentar alegações, conforme determina o art. 6o da Lei de
Inelegibilidades, o que foi facultado apenas ao impugnante”.
(Ac. no 581, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Registro de candidato. Impugnação. Vícios procedimentais.
Inexistência. 1. O art. 6o da Lei Complementar no 64/90 estabelece apenas
a faculdade – e não a obrigatoriedade – de as partes apresentarem
alegações finais. Em observância do princípio da economia processual, é
permitido ao juiz eleitoral, nas ações de impugnação ao registro de
candidatura, e passada a fase de contestação, decidir, de pronto, a ação,
desde que se trate apenas de matéria de direito e as provas protestadas
sejam irrelevantes. (...)”
(Ac. no 16.694, de 19.9.2000, rel. Min. Maurício Corrêa; no mesmo sentido os
acórdãos nos 16.701 e 16.729, de mesma data e relator.)

“(...) Registro de candidato. Analfabetismo. Candidato submetido à
avaliação. Ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais.
Configuração de cerceamento de defesa. Anulação do processo a partir da
realização do teste.”
(Ac. no 16.910, de 12.9.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidato (...) Ausência de alegações finais. Litígio que se
revela exclusivamente de direito. Inexistência de prejuízo. (...)”
(Ac. no 13.641, de 18.11.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

Assistência

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidato. (...)
Assistência. Candidato. Vice-prefeito. Chapa adversária. Interesse jurídico.
Agravo regimental improvido”. NE: “(...) admito a assistência, uma vez que
há interesse jurídico, porquanto deferido o registro do candidato a prefeito,
(...), poderá o agravante, que é candidato a vice-prefeito na chapa
adversária, vir a se beneficiar (art. 50, CPC)”.
(Ac. no 24.750, de 11.10.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)
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NE: O Tribunal admitiu, como assistente, deputado estadual eleito, uma vez
que a nulidade dos votos conferidos ao impugnado, candidato pelo mesmo
partido, resultaria na perda de seu diploma. (Ementa não transcrita por não
reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. no 20.091, de 18.11.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

Cabimento

 Abuso do poder econômico ou político

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro de candidatura indeferido.
Rejeição de contas. Aplicação da Súmula-TSE no 1. Recurso provido. I –
Incabível o recebimento do recurso como ordinário, por tratar-se de eleição
municipal. Além disso, em sede de registro de candidatura, não se apura
abuso nem se declara inelegibilidade (RO no 593/AC, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, sessão de 3.9.2002, e REspe no 20.134/SP, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, sessão de 11.9.2002). II – A Súmula-TSE no 1 garante a
suspensão da inelegibilidade daquele que propõe, antes da impugnação ao
pedido de registro de candidatura, ação desconstitutiva da decisão que
rejeitou as contas”.
(Ac. no 21.709, de 12.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial recebido como ordinário. Registro de candidatura.
Invocação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade
das formas a viabilizar o reconhecimento de prática de abuso de poder
econômico, dos meios de comunicação e de captação ilegal de sufrágio em
sede de impugnação de registro (precedente-TSE Acórdão no 12.676, de
18.6.96, redator desig. Min. Ilmar Galvão): improcedência. I – Ultrapassado
o entendimento adotado no precedente invocado pelo recorrente, dado que
se firmou a jurisprudência deste Tribunal no sentido de admitir-se a ação de
investigação judicial até a diplomação, não sendo a impugnação ao registro
via própria para apurar eventual abuso de poder (RO no 593, julgado em
3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). II – Recurso a que se nega
provimento.”
(Ac. no 20.134, de 10.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)
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“Inelegibilidade por abuso de poder econômico ou político: inviabilidade de
sua apuração e eventual declaração no processo de registro de candidatura,
ainda quando fundada a argüição em fatos anteriores: inteligência da LC no

64/90, arts. 19 e 22, XIV e XV; Lei no 9.504/97, arts. 73, 74 e 96; CE, art.
262; CF, art. 14, § 9o, e superação de julgados em contrário, sem prejuízo de
que os mesmos fatos imputados ao candidato, a título de abuso, sirvam de
base a qualquer das impugnações cabíveis.”
(Ac. no 20.064, de 10.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) Registro de candidato. Impugnação. Art. 3o, LC no 64/90.
Inelegibilidade. Abuso de poder. Via própria. Possibilidade de ajuizar-se
ação de investigação judicial até a data da diplomação. Orientação da
Corte. Providos os recursos. Não é próprio apurar-se a ocorrência de abuso
em impugnação de registro de candidatura, uma vez que a Lei
Complementar no 64/90 prevê, em seu art. 22, a ação de investigação
judicial para esse fim, a qual, não estando sujeita a prazo decadencial, pode
ser ajuizada até a data da diplomação do candidato”.
(Ac. no 593, de 3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“(...) O processo de registro não é adequado para apuração da causa de
inelegibilidade consubstanciada no abuso de poder econômico, haja vista a
existência de procedimento específico, conforme se depreende do art. 22 da
Lei Complementar no 64/90. (...)”
(Ac. no 92, de 4.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin; no mesmo sentido os acórdãos
nos 18.932, de 28.11.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter; e 12.085, de 5.8.94, rel.
Min. Pádua Ribeiro.)

“(...) A impugnação ao pedido de registro de candidatura, fundada em abuso
do poder econômico, deve vir instruída com decisão da Justiça Eleitoral,
com trânsito em julgado, sendo inadmissível a apuração dos fatos no
processo de registro. (...)”
(Ac. no 11.346, de 31.8.90, rel. Min. Célio Borja.)

 Captação ilícita de sufrágio

“Recurso especial recebido como ordinário. Registro de candidatura.
Invocação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade
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das formas a viabilizar o reconhecimento de prática de abuso de poder
econômico, dos meios de comunicação e de captação ilegal de sufrágio em
sede de impugnação de registro (precedente-TSE Acórdão no 12.676, de
18.6.96, redator desig. Min. Ilmar Galvão): improcedência. I – Ultrapassado
o entendimento adotado no precedente invocado pelo recorrente, dado que
se firmou a jurisprudência deste Tribunal no sentido de admitir-se a ação de
investigação judicial até a diplomação, não sendo a impugnação ao registro
via própria para apurar eventual abuso de poder (RO no 593, julgado em
3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). II – Recurso a que se nega
provimento.”
(Ac. no 20.134, de 10.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

 Convenção ou ata de convenção irregulares

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de coligação. Registro de
candidato. Eleições 2004. Revolvimento de matéria fática. Impossibilidade.
Ata. Fraude. Nulidade. Coligação. Candidato. Registro. Indeferimento.
Justiça Eleitoral. Análise. Competência. Processo eleitoral. Repercussão.
Agravo regimental não provido”. NE: “Conquanto as questões partidárias
constituam matéria interna corporis das agremiações, a Justiça Eleitoral
tem competência para examinar os efeitos daí decorrentes que se
relacionam aos processos de registro de candidatura, com repercussão no
processo eleitoral (...)”.
(Ac. no 23.650, de 11.10.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Registro de candidatura. Diretório regional. Intervenção. Diretório
municipal. Impugnação. Registro. Improcedência. Convenção. Realização.
Diretório municipal. Validade. Art. 8o da Res.-TSE no 21.608. Não-
aplicação. 1. Conquanto as questões envolvendo órgãos partidários
constituam matéria interna corporis das agremiações, a Justiça Eleitoral
tem competência para examinar os efeitos daí decorrentes que se
relacionam aos processos de registro de candidatura. Precedente: Acórdão
no 12.990. 2. É válida a convenção realizada pelo diretório municipal se não
há prova de que, naquele momento, ele estivesse sob processo interventivo
deflagrado pelo diretório regional. 3. Hipótese em que a convenção não
teria se distanciado das diretrizes legitimamente estabelecidas pela
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convenção nacional, não sendo aplicável o disposto no art. 8o da Res.-TSE
no 21.608. Recurso conhecido, mas improvido”.
(Ac. no 22.792, de 18.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Convenções. Legalidade. Comissão provisória legitimidade. Não pode o
TRE abster-se de examinar o mérito, quando há questões pertinentes à
convenção partidária e à legitimidade da comissão provisória, ao argumento
de que o tema deva ser analisado no processo de registro de candidato.
Recurso provido”. NE: “As questões que envolvem a validade das
convenções partidárias, que deliberam sobre indicação de candidatos e
coligações, devem ser examinadas com anterioridade aos processos de
registro, em homenagem ao princípio da celeridade, que preside o processo
eleitoral”.
(Ac. no 21.710, de 17.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro de candidatura. Impugnação que versa sobre a validade do ato de
convenção partidária. Matéria a ser dirimida em sede própria que não a
ação de impugnação de registro.” NE: “O cerne da controvérsia reside na
validade, ou não, de conclave no qual foi eleita nova comissão nacional e
indicados os candidatos. (...) A antiga comissão, no processo de anotação
da nova comissão executiva, impugnou o pedido. (...) O precedente é no
sentido de que não caberia, em processo de registro, apreciar questões
acerca da validade da convenção.”
(Res. no 20.301, de 13.8.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) Registro de candidatura. Impugnação. (...) A argüição de
irregularidade em convenção partidária, via impugnação, quando sujeita à
análise da Justiça Eleitoral, há de partir do interior da própria agremiação
partidária e não de um candidato a cargo diferente, por outro partido. (...)”
(Ac. no 14.038, de 19.12.96, rel. Min. Francisco Rezek; no mesmo sentido o Ac. no

230, de 3.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Registro de candidato. (...) Alegação de irregularidade na convenção do
partido. Matéria interna corporis. Impossibilidade de apreciação pela
Justiça Eleitoral em sede de impugnação a registro de candidatura. (...)”
NE: A irregularidade argüida referiu-se à falta de publicação do edital de
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convocação da convenção que escolheu os candidatos, em descumprimento
ao estatuto partidário.
(Ac. no 13.020, de 17.9.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Convenção. Impugnações a sua regularidade. Somente podem ser
oferecidas no processo de registro. Não-cabimento de ação especial.”
(Ac. no 10.911, de 26.9.89, rel. Min. Roberto Rosas.)

 Domicílio eleitoral irregular

“Registro de candidatura. Domicílio eleitoral. Eventual irregularidade no
procedimento de transferência de domicílio eleitoral há de ser discutida no
processo de exclusão e não no de registro de candidatura.”
(Ac. no 14.185, de 21.10.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Registro de candidatura. Domicílio eleitoral. Conexidade com processo em
que se examina o pedido de transferência. Deferida a transferência, deve,
igualmente, ser deferida a candidatura impugnada por falta de domicílio
eleitoral.”
(Ac. no 13.271, de 30.9.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

 Expulsão de filiado

“(...) Registro de candidato. Filiação partidária. Expulsão do partido. Devido
processo legal. É competência da Justiça Eleitoral analisar a observância do
princípio do devido processo legal pelo partido, sem que esse controle
jurisdicional interfira na autonomia das agremiações partidárias, conforme
prescreve o art. 17, § 1o, da Constituição Federal. Não há falar em
processo irregular com cerceamento de defesa quando prova nos autos
atesta a existência de notificação do filiado, bem como o cumprimento dos
prazos pelo partido. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados”.
(Ac. no 23.913, de 26.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

 Filiação partidária irregular

“Registro de candidatura. Condição de elegibilidade. Filiação partidária.
Ausência. Alegação de descumprimento de regras estatutárias no processo
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de filiação. Impossibilidade de discussão em impugnação de registro.
Documento do diretório nacional que comprova a filiação. Reexame de
provas. Impossibilidade. Recurso não conhecido”. NE: “Impossível que se
pretenda reconhecer, em sede de impugnação, a irregularidade da filiação
do candidato, até porque na esfera partidária não foi ventilada tal questão”.
(Ac. no 20.032, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Filiação partidária. Nulidade. Pedido de registro. Não pode filiar-se a
partido político quem esteja com os direitos políticos suspensos. Matéria
suscetível de exame em pedido de registro. Ainda não se declarasse a
nulidade da filiação, nessa sede, não haveria como reconhecer eficácia da
filiação, para atender ao requisito da anterioridade de um ano em relação ao
pleito, durante o período em que perdurou a suspensão dos direitos.”
(Ac. no 15.395, de 8.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

 Inelegibilidade

“(...) Impugnação. Candidato. Deputado estadual. Rejeição de contas. Ação
anulatória. Burla. Inaplicabilidade do Enunciado no 1 da súmula do TSE.
(...)” NE: “A possibilidade da incidência de hipótese de inelegibilidade
confere razoabilidade à impugnação adequada e oportunamente ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral, a quem compete velar pela regularidade do
processo eleitoral.”
(Ac. de 29.8.2006 no RO no 931, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Eleições 2004. Registro. Candidato. Vice-prefeito. Ingresso no feito.
Partido político. Impossibilidade. Ausência. Impugnação. Recurso
prejudicado. Perda de objeto. Coligação majoritária que não logrou êxito no
pleito. Eleitor. Interposição. Recurso. Ilegitimidade. (...) 3. No processo de
registro de candidatura, não se declara nem se impõe sanção de
inelegibilidade, mas se aferem tão-somente as condições de elegibilidade e
as causas de inelegibilidade, a fim de que se possa considerar o candidato
apto a concorrer na eleição. Nesse sentido: Acórdão no 21.709, Recurso
Especial Eleitoral no 21.709, relator Ministro Peçanha Martins, de
12.8.2004. (...) Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Ac. no 23.556, de 18.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Recurso especial recebido como ordinário. Registro de candidatura.
Rejeição de contas. Inelegibilidade argüida nas razões do recurso.
Impossibilidade. Preclusão. As hipóteses de inelegibilidade
infraconstitucional devem ser argüidas mediante impugnação ao pedido de
registro de candidatura, sob pena de preclusão. Recurso a que se nega
provimento”.
(Ac. no 19.985, de 29.8.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

 Normas estatutárias

“Registro de candidatura. (...) Ausência de prequestionamento, ainda que
implícito, da questão sobre a nulidade da resolução partidária que dissolveu
o diretório municipal e anulou convenção. Incidência das súmulas nos 282 e
356 do STF. Inocorrência de afronta ao princípio do devido processo legal,
em face de norma estatutária dar respaldo ao ato do partido. (...)” NE: “O
Poder Judiciário pode verificar sobre a observância do devido processo
legal na elaboração de normas estatutárias de partido político sem que
signifique ingerência em matéria interna corporis.”
(Ac. no 13.952, de 1o.10.96, rel. Min. Nilson Naves.)

 Suspensão condicional do processo penal

“Eleições 2004. Registro de candidatura. Condenação criminal.
Indeferimento. Ausência de condição de elegibilidade. Suspensão dos
direitos políticos. Alegada ofensa aos arts. 275, II, Código Eleitoral; 89, Lei
no 9.099/95; 5o, LIV, Constituição Federal; e 1o, I, e, LC no 64/90. Não-
ocorrência. (...)” NE: “(...) É a Justiça Comum a competente para apreciar
a incidência ou não do benefício do art. 89 da Lei no 9.099/95, e não a
Justiça Eleitoral, menos ainda em processo que trata de pedido de registro
de candidatura”.
(Ac. no 21.923, de 24.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira).

“Recurso eleitoral. Registro de candidatura. Impugnação. Condenação criminal
transitada em julgado. Impossibilidade de considerar a despenalização de crime
de menor potencial ofensivo, prevista na Lei no 9.099/95, se não foi declarada
pela Justiça competente em procedimento próprio. Recurso não conhecido”.
(Ac. no 14.315, de 12.11.96, rel. Min. Francisco Rezek.)
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Citação

“Registro. Impugnação. Candidato eleito. Direito de defesa. Enquanto
candidato, os interesses do cidadão confundem-se com os do partido. A
impugnação à candidatura prescinde da citação do candidato, sendo
suficiente a do partido. Uma vez surgida situação concreta, revelada pela
eleição, impõe-se a ciência do processo àquele que poderá vir a sofrer, no
campo de efetividade maior, as conseqüências do provimento judicial.
Somente assim, viabiliza-se o exercício do lídimo direito de defesa,
consagrado constitucionalmente, considerado todo e qualquer processo.”
(Ac. no 11.172, de 25.10.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“1. Registro de candidatura. Impugnação ex officio. Candidato não citado
para exercer a defesa. Nulidade absoluta do acórdão. 2. O devido processo
legal, com sua conseqüência formal mínima de ampla defesa e do
contraditório não admite que, no processo judicial, assim como no
administrativo, se retire ou restrinja direito sem que ativamente presentes
todos quantos devam suportar o ônus da decisão no que pertinente à
liberdade, à propriedade ou aos direitos em geral. (...)”
(Ac. no 12.034, de 30.7.94, rel. Min. Torquato Jardim; no mesmo sentido o Ac. no

11.987, de 29.7.94, do mesmo relator.)

Desistência

“Registro de candidato. Impugnação. 1. Dela não se pode desistir. 2. À
semelhança da ação, da impugnação também não se pode desistir, sem o
consentimento do impugnado. (...)”
(Ac. no 14.557, de 2.6.98, rel. Min. Nilson Naves.)

“Registro de candidato. Impugnação formulada. Mérito não apreciado.
Retorno dos autos a origem para prosseguimento da postulação inicial. (...)”
NE: O impugnante, apesar de desistir da ação, se retratou antes de ser
homologada por sentença.
(Ac. no 12.869, de 29.8.96, rel. Min. Diniz de Andrada.)
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Legitimidade

 Candidato

“Eleições 2004. Registro. Candidato. Vereador. Indeferimento.
Desincompatibilização. Exercício. Cargo comissionado. Exoneração.
Ausência. Afastamento de fato. Insuficiência. Inelegibilidade. Art. 1o, II, l,
da Lei Complementar no 64/90. Incidência. Precedentes. Alegação. Falta.
Legitimidade. Improcedência. (...) 2. Ainda que proceda o argumento da
falta de legitimidade de partido coligado para, isoladamente, propor a
impugnação, persiste essa legitimidade, nos termos do art. 3o da Lei
Complementar no 64/90, em relação ao candidato a vereador que
conjuntamente à agremiação ajuizou essa ação. Agravo regimental a que se
nega provimento”.
(Ac. no 24.285, de 19.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“I – Processo de registro de candidatura: cisão em duas decisões do seu
julgamento conforme o objeto do juízo (Res.-TSE no 20.993/2002, art. 31):
efeito preclusivo da decisão do processo geral relativo a partido ou
coligação em tudo quanto nela caiba examinar (res. cit., art. 31):
conseqüente vinculação da decisão do processo individual de cada
candidato (res. art. 31, II e III) ao que a respeito haja sido objeto daquela do
processo geral: não-cabimento de recurso interposto no processo individual
para revisão de questão decidida no processo geral, no sentido da
ilegitimidade dos requerentes para impugnar a validade da convenção
partidária – em que indicados os candidatos da agremiação e sua integração
a determinada coligação – e da impossibilidade de conhecer de suas
alegações como notícia (Res.-TSE no 20.993/2002, art. 37). (...)”
(Ac. no 20.267, de 20.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“1. Candidato indicado por convenção, mesmo sem registro deferido, é
parte legítima para oferecer impugnação a pedido de registro de outros
candidatos. LC no 64/90, art. 3o. (...)”
(Ac. no 459, de 10.10.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidato. Decisão que entendeu não ter legitimidade para
argüir nulidade de convenção aquele que foi por ela indicado como
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candidato. Possibilidade de filiado a partido político controverter a
ilegalidade ou irregularidade havida em convenção. Aplicação do art. 219 a
hipótese em que não tem incidência. Recurso especial conhecido e provido.
Supressão de instância. Possibilidade. Análise do tema de fundo que se
impõe pelo adiantado estágio do processo eleitoral. Pretensão de que em
processo de registro de um único candidato seja declarada a nulidade da
convenção partidária e desfeita a coligação celebrada. Inviabilidade ainda
mais quando da relação processual formada não fizeram parte a coligação
impugnada e o partido. Impugnação rejeitada.”
(Ac. no 343, de 30.9.98, rel. Min. Edson Vidigal, red. designado Min. Eduardo
Alckmin.)

 Candidato a cargo diverso

NE: Alegação de “ilegitimidade ativa do recorrente, por disputar candidatura
diversa, ao cargo de deputado estadual” rejeitada ao argumento de que “A
lei, ao cuidar da matéria, explicita que candidato poderá apresentar
impugnação, não exigindo que a candidatura seja ao mesmo cargo
pretendido pelo impugnado”. (Ementa não transcrita por não reproduzir a
decisão quanto ao tema.)
(Ac. no 359, de 24.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

 Convencional

“Processo de registro de candidatura: sua cisão e das respectivas decisões
em: a) um processo geral, no qual se decidirá da validade da convenção e,
se existir, da deliberação sobre coligação; e b) um processo individual,
relativo a cada candidato, no qual se decidirá sobre condições de
elegibilidade e causas de inelegibilidade (Res.-TSE 20.993/2002, art. 11).”
NE: Legitimidade dos filiados ao partido – dissidentes – para impugnação
relativa à validade da convenção.
(Ac. no 20.406, de 25.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) O concorrente derrotado na convenção é parte legítima para impugnar
o registro da candidatura do concorrente vitorioso na convenção, sob
alegação de vício essencial na mesma. Precedentes da Corte. (...)”
(Ac. no 9.469, de 10.10.88, rel. Min. Sebastião Reis.)
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 Delegado de partido

“Delegado de partido: legitimidade e capacidade postulatória para impugnar
registro de candidaturas, em nome do partido que o credenciou. Provimento
por decisão de mérito.”
(Ac. no 12.735, de 24.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

 Diretório municipal em eleição estadual e federal

“Direito Eleitoral. Registro de candidatura. Agravo. Recurso especial.
Ilegitimidade de diretório municipal para impugnar pedido de registro em
eleição estadual e federal. Inelegibilidade prevista no art. 1o, I, d, LC no 64/
90 requer representação julgada procedente. Precedentes. Negado
provimento”.
(Ac. de 3.10.2002 no AgRgREspe no 20.451, rel. Min. Sálvio de Figueiredo; no
mesmo sentido o Ac. de 20.9.2006 no AgRgREspe no 26.861, rel. Min. Gerardo
Grossi.)

“Impugnação de registro a candidato a deputado estadual. Diretório
municipal. Partido coligado. Ilegitimidade ativa ad causam. Lei no 9.504/97,
art. 6o, §§ 1o, in fine, e 3o, III, e IV. 1. Tratando-se de partido coligado, a
legitimidade para representá-lo em juízo cabe ao delegado nomeado pela
coligação, perante a respectiva jurisdição.”
(Ac. no 269, de 17.9.98, rel. Min. Edson Vidigal.)

 Dirigente partidário

“Recurso especial. Registro. Candidatura a prefeito. (...)” NE: “O
recorrente (...) é parte legítima para impugnar o pedido de registro de
candidatura, na medida em que o faz na qualidade de presidente do
Diretório Municipal do PMDB”.
(Ac. no 21.727, de 12.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Registro de candidatura. Impugnação que versa sobre a validade do ato de
convenção partidária. Matéria a ser dirimida em sede própria que não a
ação de impugnação de registro.” NE: Legitimidade do presidente da antiga
comissão executiva “do partido em nome do qual se fez o pedido de registro
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de candidatura e o cerne da controvérsia reside na validade, ou não, de
conclave no qual foi eleita nova comissão nacional e indicados os candidatos
da legenda para presidente e vice-presidente da República.”
(Res. no 20.301, de 13.8.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Impugnação de candidatura. Legitimidade. Dirigente partidário que formula
a petição em nome próprio, mas que se identifica como tal. Evidência de
que, apesar da impropriedade, atua em nome do partido. (...)”
(Ac. no 12.989, de 28.9.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

 Eleitor

“Recurso ordinário. Impugnação. Eleitor. Ilegitimidade ativa ad causam.
Registro. Deferimento. Deferido o pedido de registro, nos termos do
parecer do Ministério Público, descabe recurso de quem foi declarada parte
ilegítima. Recurso a que se nega provimento.”
(Ac. no 549, de 3.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Registro de candidato impugnado por eleitor: parte ilegítima. Art. 3o da
Lei Complementar no 64/90. (...)”
(Ac. no 14.807, de 18.11.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“O registro de candidato inelegível será indeferido, ainda que não tenha
havido impugnação (Resolução no 17.845, art. 60). Dado o poder para
indeferir de ofício o registro do candidato inelegível, denunciada
fundamentadamente a inelegibilidade, incumbe ao juiz pronunciar-se a
respeito. Recurso conhecido e provido para que o juiz conheça da petição,
não como impugnação, mas como notícia de inelegibilidade, e a decida como
entender de direito.” NE: O eleitor não tem legitimidade para impugnar
candidaturas, mas diante de denúncia fundamentada de inelegibilidade, o juiz
não pode se limitar a declarar-lhe a ilegitimidade. Rejeitada a inelegibilidade,
o denunciante não terá legitimidade para recorrer. Reconhecida, entretanto,
a intervenção do Ministério Público, que pode ocorrer em qualquer
instância, contra decisão que lhe pareça ofensiva à lei.
(Ac. no 12.375, de 1o.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)
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 Ministério Público

“(...) Registro de candidatura. Encampação. Ministério Público Eleitoral.
Ausência de previsão legal. Oportunidade eqüânime para impugnar pedido
de registro de candidato (art. 3o, LC no 64/90). (...) 1. A encampação do
Ministério Público Eleitoral não é medida prevista pela legislação que
normatiza a impugnação a pedido de registro de candidatura (art. 3o da Lei
Complementar no 64/90). Se fosse intuito do legislador oferecer ao órgão
ministerial alguma prevalência em relação aos demais titulares da
impugnação ao pedido de registro, tal circunstância se materializaria de
modo expresso no texto legal, o que não ocorre. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.060, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Impugnação. Candidato. Deputado estadual. Rejeição de contas. Ação
anulatória. Burla. Inaplicabilidade do Enunciado no 1 da Súmula do TSE.
(...)” NE: “A possibilidade da incidência de hipótese de inelegibilidade
confere razoabilidade à impugnação adequada e oportunamente ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral, a quem compete velar pela regularidade do
processo eleitoral.”
(Ac. de 29.8.2006 no RO no 931, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Direito Eleitoral. Recurso. Registro. Notícia de inelegibilidade ofertada por
cidadão. (...)” NE: “(...) a resolução conferiu ao cidadão o poder de
‘noticiar’ a inelegibilidade, mantendo, contudo, a legitimidade do Ministério
Público, nos termos do art. 3o da LC no 64/90. Com a iniciativa que lhe
atribui a Constituição, o procurador pode valer-se de ‘notícias’ vindas de
qualquer do povo para exercer seu munus. (...)”
(Ac. no 20.060, de 20.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Registro de candidatura. Rejeição de contas. Recursos federais
transferidos para Prefeitura Municipal. Competência. Irregularidades
insanáveis. Submissão da questão ao Poder Judiciário. (...) 3. Recurso a
que se nega provimento”. NE: “Rejeito a preliminar de nulidade argüida,
porque não existente cerceamento de defesa ou violação ao devido
processo legal, decorrente do fato de ter o Ministério Público impugnado o
registro e se manifestado como fiscal da lei quanto à outra impugnação
também apresentada. (...)”
(Ac. no 19.973, de 29.8.2002, rel. Min. Fernando Neves.)
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 Partido político coligado ou coligação

“Eleições 2004. Registro. Candidato. Vice-prefeito. Impugnação. Coligação
majoritária. Extinção. Desistência. Candidatos. Ausência. Disputa do pleito.
1. Conforme decidido no Recurso Especial Eleitoral no 24.531, relator
Ministro Luiz Carlos Madeira, considera-se extinta a coligação cujos
candidatos desistiram de disputar o pleito e não indicaram substitutos, em
virtude do desaparecimento da própria finalidade pela qual se constitui essa
coligação que é a de concorrer ao pleito. Extinção do processo, sem
julgamento do mérito, por ausência de condições de legitimidade de parte e
de interesse processual (CPC, art. 267, VI)”. NE: Ilegitimidade de coligação
partidária para interpor recurso especial porque não propôs impugnação ao
registro.
(Ac. no 24.035, de 7.12.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Eleições 2004. Registro de candidato. Coligação para o pleito majoritário.
Desistência de candidatos. Extinção da coligação. Substituição processual
não admitida. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Constituem-
se as coligações partidárias por interesse comum para finalidade
determinada – disputar eleição específica. A desistência dos candidatos,
sem que a coligação lhes indique substitutos, extingue a coligação. Sendo a
coligação partidária pessoa jurídica pro tempore (Lei no 9.504/97, art. 6o e
seu § 1o), não se confunde com as pessoas individuais dos partidos políticos
que a integram, ainda que todos. Os partidos políticos integrantes de uma
coligação não a sucedem para o fim de substituição processual. A perda da
legitimação da parte, implica extinção do processo sem julgamento do
mérito (CPC, art. 267, VI)”.
(Ac. no 24.531, de 25.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Legitimidade. Registro de candidatura. Impugnação. A existência de
coligação torna os partidos que a compõem parte ilegítima para a
impugnação. (...)”
(Ac. no 23.578, de 21.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min.
Marco Aurélio.)

“Agravo regimental. Registro de candidatura. Ilegitimidade para agravar.
Hipótese na qual não tem legitimidade para interpor agravo regimental o
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partido que teve a sua impugnação julgada prejudicada pelo juiz eleitoral em
face da perda do objeto, tendo em vista o julgamento da impugnação do
Ministério Público Eleitoral ajuizada sob o mesmo fundamento: duplicidade
de filiação. Contra essa decisão o partido agravante não se insurgiu, apesar
de ter sido intimado. Ilegitimidade de partido coligado para impugnar registro
de candidatura isoladamente. Agravo regimental a que se nega
provimento”.
(Ac. no 22.665, de 19.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Registro de candidato. Ilegitimidade ativa de partido coligado que age
isoladamente. (...) Agravo regimental desprovido”. NE: “(...) a impugnação
foi ajuizada isoladamente pelo Partido Liberal, que, à época, estava
coligado. Patente, pois, sua ilegitimidade ativa, tal como asseverado antes”.
(Ac. no 24.038, de 13.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Eleições 2004. Recurso especial. Registro. Impugnação. Partido coligado.
Ilegitimidade ativa ad causam para desencadear processo de impugnação
de registro de candidatura. Reconhecimento de ofício. Órgão julgador
originário. Os pressupostos da ação – no caso, legitimidade de parte –
devem estar preenchidos no momento de seu ajuizamento. O poder que tem
o juiz de decidir de ofício a causa, independente de impugnação, não o
impede de reconhecer a ilegitimidade da parte, quando essa se faz presente.
Agravo regimental desprovido”.
(Ac. no 23.444, de 27.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Eleição 2004. Recurso especial. Registro. Impugnação. Partido integrante
de coligação. Ilegitimidade. Violação ao § 1o do art. 6o da Lei no 9.504/97.
Caracterizada. Recurso especial conhecido e provido”.
(Ac. no 22.691, de 16.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido os
acórdãos nos 22.263, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins; e 21.970, de
18.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Registro. Eleições 2002. Recursos recebidos como ordinários.
Impugnação. Ilegitimidade ad causam de partido coligado para
desencadear processo de impugnação de registro de candidatura. Recurso
do partido não conhecido. Recurso do candidato. (...)”
(Ac. no 19.960, de 3.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“Registro de candidatura. Formação de coligações. Partidos que pediram
registro por duas coligações diferentes. Impugnação. Partido isolado.
Ilegitimidade. Recurso. Coligação que não impugnou o registro.
Impossibilidade. Eleição majoritária. Coligações diferentes. Não-admissão.
1. O partido político coligado não tem legitimidade para, isoladamente,
impugnar registro de candidatura. 2. No processo de registro de
candidatura, a parte que não impugnou não tem legitimidade para recorrer.
(...)”
(Ac. no 19.962, de 27.8.2002, rel. Min. Fernando Neves).

“(...) O partido político coligado reúne legitimidade para agir isoladamente,
na hipótese de dissidência interna, ou quando questionada a validade da
própria coligação. A decisão superveniente da Justiça Comum, convalidando
o órgão partidário, não se presta a modificar o acórdão recorrido, quando
proferida em data posterior à realização do pleito. Caso em que o órgão de
direção partidária se encontrava sob intervenção, antes das eleições
municipais, e, por isso, não poderia validamente celebrar coligação, nem
dirigir a convenção para escolha dos candidatos. (...)”
(Ac. no 18.421, de 28.6.2001, rel. Min. Garcia Vieira.)

“(...) Ilegitimidade ativa ad causam. O partido político coligado não tem
legitimidade para, isoladamente, impugnar o registro de candidatura, e não é
possível à coligação sanar o defeito no recurso para a instância superior,
pois isso encontra óbice na Súmula no 11 do TSE. O poder que tem o juiz de
decidir de ofício a causa, independente de impugnação, não o impede de
reconhecer a ilegitimidade da parte, quando essa se faz presente. (...)” NE:
O ingresso da coligação na fase recursal como assistente ou litisconsorte,
não supre o defeito da legitimidade que deve ser observada no momento de
ajuizamento da ação.
(Ac. no 18.708, de 15.5.2001, rel. Min. Garcia Vieira; no mesmo sentido o Ac. no

18.527, de 21.11.2000, do mesmo relator.)

“Registro de candidatura. Impugnação por partido coligado atuando
isoladamente. Ilegitimidade reconhecida pela instância a quo. A partir do
pedido de registro das candidaturas, à coligação são atribuídas as
prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo
eleitoral, devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a
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Justiça Eleitoral (Lei no 9.504/97, art. 6o, § 1o). Recurso interposto pela
coligação integrada pela agremiação impugnante. Incidência da Súmula-
TSE no 11, segundo a qual somente pode recorrer quem impugnou o pedido,
ressalva a hipótese de cláusula constitucional de inelegibilidade. (...)”
(Ac. no 345, de 29.9.98, rel. Min. Costa Porto, red. designado Min. Eduardo
Alckmin; no mesmo sentido o Ac. no 16.867, de 14.9.2000, rel. Min. Costa Porto.)

 Terceiros estranhos à convenção, ao partido ou à coligação

“Agravo de instrumento. Agravo regimental. Registro de candidatura.
Impugnação. Candidato. Vice-prefeito. Irregularidade. Convenção
partidária. Decisão regional. Acolhimento. Preliminar. Ilegitimidade ativa.
Questão interna corporis. Agremiação partidária. Entendimento em
consonância com a jurisprudência do TSE. Dissenso jurisprudencial.
Precedente invocado. Decisão monocrática. Não-configuração.
Impropriedade. Apresentação. Acórdão. Pretensão. Configuração.
Divergência. Objetivo. Solução. Equívoco. Erro. Numeração. Ocasião.
Interposição. Agravo regimental. Fundamentos não infirmados. Agravo
desprovido”. NE: Alegação de que “a Justiça Eleitoral, ante indício de
fraude, não poderia se recusar a examinar o que alegado acerca da
falsidade da ata que registrou a substituição do candidato renunciante ‘(...)
sem que houvesse o respeito ao direito de preferência da agremiação cujo
candidato fora substituído’” e de “legitimidade de todo partido político para
impugnar registro de candidatura tido como irregular”. Voto do relator: “O
que há são procedimentos de competência dos partidos partícipes da
coligação de cujo seio saiu um candidato, vindo outro em substituição.
Impugnação a qualquer irregularidade daí advinda caberia, tão-somente, aos
partidos integrantes de tal coligação”.
(Ac. no 5.806, de 25.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidato. Ilegitimidade
ativa. Anulação de deliberação interna de partido político. Ausência de filiação
ao partido impugnado. Candidato não filiado à agremiação não possui
legitimidade para impugnar registro de candidatura sobre o fundamento de
nulidade dos atos do diretório estadual, com incursão em assuntos interna
corporis do partido político. Agravo regimental não provido”.
(Ac. no 23.319, de 28.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)
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“Eleições 2004. Registro. Recurso especial. Negativa de seguimento.
Impugnação. Irregularidade em convenção. Ilegitimidade ativa ad causam
de qualquer candidato, coligação ou partido político alheio àquela
convenção. Precedentes. Não possui legitimidade a coligação para
impugnar registro de candidaturas de outra agremiação partidária, por
irregularidades em convenção. Trata-se de questão interna do partido que
só seus membros podem questionar. Agravo regimental. Argumentos que
não infirmam a decisão. Desprovimento”.
(Ac. no 22.534, de 13.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Impugnação de registro de candidatura. Irregularidade em convenção
partidária. Ilegitimidade do recorrente. Não conhecido. A argüição de
irregularidade em convenção partidária por meio de impugnação junto à
Justiça Eleitoral deve partir do interior da própria agremiação, sendo
carecedor de legitimidade ativa ad causam qualquer candidato, coligação
ou partido político alheio àquela convenção.”
(Ac. no 228, de 3.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa; no mesmo sentido os acórdãos
nos 230, de 3.9.98, do mesmo relator; 14.038, de 19.12.96, e 14.193, de 22.10.96,
rel. Min. Francisco Rezek; e 14.259, de 13.11.96, rel. Min. Diniz de Andrada.)

Litisconsórcio

“Embargos de declaração. Registro de candidatura. (...) Embargos
acolhidos parcialmente”. NE: “(...) Na fase de registro de candidatura,
como ressaltei, não há litisconsórcio entre prefeito e vice”.
(Ac. no 22.332, de 30.11.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Eleições 2004. Registro. Candidato. Vice-prefeito. Ingresso no feito.
Partido político. Impossibilidade. Ausência. Impugnação. Recurso
prejudicado. Perda de objeto. Coligação majoritária que não logrou êxito no
pleito. Eleitor. Interposição. Recurso. Ilegitimidade. 1. Não se deve admitir
o ingresso de partido político em processo de registro se a agremiação não
apresentou impugnação a tempo e a modo estabelecidos pelo art. 38, caput,
da Res.-TSE no 21.608. (...) Agravo regimental a que se nega provimento”.
NE: O partido político postulou a admissão no feito como litisconsorte.
(Ac. no 23.556, de 18.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)
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NE: “Quanto ao alegado litisconsórcio passivo necessário dos candidatos
escolhidos na convenção, esse inexiste. Os candidatos, após o recebimento
da ata da convenção e o deferimento da formação da coligação pela Justiça
Eleitoral, não têm garantido o seu direito ao registro. O deferimento da
formação da coligação nos autos principais será certificado pelo cartório
nos processos individuais dos candidatos (art. 37, III, § 2o, da Res.-TSE no

21.608). Logo, aqueles teriam interesse no deferimento da coligação, mas
não há direito próprio a tutelar.” (Ementa não transcrita por não reproduzir a
decisão quanto ao tema.)
(Ac. no 22.334, de 19.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) Alegação de nulidade absoluta pela falta de citação da coligação e do
partido ao qual está filiada a candidata. Inexistência de litisconsórcio passivo
necessário.”
(Ac. no 18.151, de 12.12.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Prefeito. Impugnação. Desnecessidade de figurar,
como litisconsorte, aquele que intenta concorrer ao cargo de vice-prefeito.
Possibilidade de intervir como assistente. (...)”
(Ac. no 14.374, de 23.10.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Registro de diretório. Insubsistência de candidaturas. Eleição verificada.
Litisconsortes passivos. Chamamento ao processo. Realizada a eleição,
impõe-se chamar ao processo todos aqueles que possam vir a ser
alcançados por decisão acolhedora do pedido inicial, no que voltado à
impugnação de registros.” NE: Trata-se de registro de candidatos às
eleições majoritárias e proporcionais.
(Ac. no 12.583, de 17.10.95, rel. Min. Marco Aurélio.)

Litispendência

“(...) Pedido de registro de candidatura. Impugnação. Litispendência. A
pendência de recurso, dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral, relativo a
decisão proferida em processo, onde se pretende a declaração de
elegibilidade, não impede que esse Tribunal, no exercício de sua
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competência originária, examine, desde logo, impugnação a pedido de
registro de candidato. (...)”
(Res. no 20.297, de 12.8.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

Prazo

“(...) Registro de candidatura. Encampação. Ministério Público Eleitoral.
Ausência de previsão legal. Oportunidade eqüânime para impugnar pedido
de registro de candidato (art. 3o, LC no 64/90). (...) 2. Ultrapassado o prazo
legal de cinco dias, opera-se a preclusão ao direito de impugnar o pedido de
registro de candidatura. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.060, rel. Min. José Delgado.)

“Eleições presidenciais. Registro de candidato ao cargo de presidente.
Autorização para o registro de candidatura. Documentação. Coligação A
Força do Povo (PT/PRB/PCdoB). Res.-TSE no 22.156/2006. Impugnação.
Não conhecida por intempestividade. Deferimento. Não se conhece, por
intempestividade, impugnação que foi ofertada depois do prazo de cinco dias
previsto no art. 3o da LC no 64/90. (...)”
(Res. no 22.336, de 10.8.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Registro. Impugnação extemporânea.
(...)” NE: A impugnação do registro de candidato foi apresentada no TRE
no dia do vencimento do prazo, após as 19 horas, pelo que considerada
intempestiva. “A assertiva de que o cartório eleitoral, naquela data, encerrou
o expediente às 12h não convence. Ela dirigiu a impugnação ao corregedor
eleitoral. Naquele dia o protocolo do Tribunal Regional permaneceu aberto
até as 19h”.
(Ac. no 24.694, de 11.11.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

NE: “(...) na contagem do prazo para propositura da impugnação ao pedido
de registro, exclui-se o dia da publicação ou da afixação do edital”. (Ementa
não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. no 22.639, de 20.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“Registro de candidatura. Perda de mandato (art. 1o, I, b, da LC no 64/90).
Impugnação não oferecida no prazo previsto no art. 3o da LC no 64/90, a
que se sujeita, também, o Ministério Público. Conhecimento de ofício da
matéria. Inviabilidade, na espécie, por se tratar de causa de inelegibilidade
infraconstitucional. Precedentes. Recurso provido. Sujeita-se o Ministério
Público ao prazo do art. 3o da LC no 64/90, para o oferecimento de ação de
impugnação de registro de candidatura. Não se conhece de ofício de
matéria relativa a causa de inelegibilidade infraconstitucional. Precedentes.
Recurso a que se dá provimento.”
(Ac. no 20.178, de 17.9.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Direito Eleitoral. Candidatura. Registro. (...)” NE: “1. É de afastar-se,
inicialmente, a alegada intempestividade da impugnação ofertada pelo
Ministério Público, uma vez que sua manifestação se deu na condição de
fiscal da lei, oportunidade na qual se posicionou pelo indeferimento do
pedido de registro”.
(Ac. no 19.951, de 3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Recurso especial. Registro. Impugnação. Diretório regional. Alegação de
violação do art. 7o, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.504/97. Não-caracterização.
Preclusão. Recurso não conhecido.” NE: Indeferido, por não ter sido
observado o prazo de 5 dias previsto no art. 3o, caput, da LC no 64/90,
pedido de cancelamento de registro de candidato (formulado em 17 de
agosto), com fundamento na anulação (em 7 de agosto) da convenção que
deliberou sobre coligação em desacordo com as diretrizes partidárias. As
candidaturas às eleições majoritária e proporcional haviam sido deferidas
em 17 e 18 de julho respectivamente.
(Ac. no 18.969, de 8.3.2001, rel. Min. Costa Porto.)

“(...) Registro de candidato. Impugnação. Intempestividade. Intimação do
Ministério Público. (...) O prazo para impugnação de registro de candidatura
tem início com a publicação do edital a que se refere o art. 21 da Resolução
no 19.509/96, sendo desnecessária a intimação pessoal do Ministério
Público, a teor do que dispõe o art. 3o da Lei Complementar no 64/90 e da
celeridade que se exige nos processos de registro.”
(Ac. no 123, de 1o.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa; no mesmo sentido o Ac. no

14.194, de 4.3.97, rel. Min. Ilmar Galvão.)
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“Registro de candidatura. Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral. Art.
16 da LC no 64/90. Intempestividade. Ausência de óbice intransponível, a
justificar a dilação do prazo para impugnação ao registro. (...)” NE: Os
documentos comprobatórios da rejeição de contas solicitados ao Tribunal de
Contas somente chegaram ao Ministério Público após o decurso do prazo
para impugnação.
(Ac. no 118, de 1o.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Registro de candidato. 2. Impugnação do Ministério Público intempestiva.
3. Lei Complementar no 64/90, art. 3o. 4. Não se aplica, nesta matéria
eleitoral, o disposto na Lei Complementar no 75/93, art. 18, II, letra h,
relativamente ao Ministério Público. (...)”
(Ac. no 117, de 31.8.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“Registro de candidatura. Impugnação. Intempestividade. Início do prazo
com o edital, não podendo ser prorrogado. Ressalva do ponto de vista do
relator, quanto à irrelevância do oferecimento tardio, por ser matéria
passível de conhecimento de ofício. Ministério Público. Intimação pessoal.
Desnecessidade, tendo em vista o disposto na lei específica que atende à
exigência de celeridade do procedimento, notadamente tratando-se de
registro de candidaturas.”
(Ac. no 13.743, de 2.10.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“(...) Registro de candidato. Prorrogação do prazo para o oferecimento de
impugnação. Intempestividade. É defeso ao juiz eleitoral prorrogar o prazo
para o oferecimento de impugnação ao registro de candidato, quando não
previsto na lei de regência da matéria nenhuma exceção à aplicação dos
princípios da inalterabilidade e improrrogabilidade dos prazos processuais ou
quando não restar configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 182
do Código de Processo Civil. (...)”
(Ac. no 13.745, de 1o.10.96, rel. Min. Ilmar Galvão.)

Reconvenção

“Registro. Eleições de 2004. Impugnação. Reconvenção. Impossibilidade.
No procedimento de impugnação de registro de candidatos, não se admite
reconvenção”. NE: “(...) o pedido de registro de determinado candidato não
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é meio hábil para impugnação de igual requerimento de seus oponentes.
Para tanto deve se socorrer das medidas próprias (art. 97, § 3o, CE)”.
(Ac. no 22.664, de 15.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

Resposta

“Agravo regimental. Alegação. Cerceamento de defesa. Não-ocorrência.
Duplicidade. Filiação partidária. Ausência. Fato novo. Possibilidade.
Conhecimento de ofício. Inelegibilidade. Indeferimento. Registro.
Candidatura. Agravo regimental desprovido”. NE: Alegação de não ter sido
assegurado ao recorrente prazo de sete dias para se manifestar sobre dupla
filiação: “(...) o art. 40 da Res.-TSE no 21.608 não se aplica ao caso, na
medida em que não ocorreu impugnação nem apresentação de notícia de
inelegibilidade.”
(Ac. no 22.406, de 5.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“1. Agravo regimental em recurso especial. Tempestividade. Ataque aos
fundamentos da decisão. 2. Registro de candidatura. Condenação criminal
transitada em julgado. Ministério Público. Manifestação como fiscal da lei.
Inelegibilidade. Prazo de três anos após o cumprimento da pena. Suspensão
condicional. Inviabilidade do registro de candidatura. Precedentes. A
manifestação do Ministério Público como fiscal da lei acerca de
documentos juntados pelo requerente no momento de seu pedido de registro
não dá ensejo à abertura de prazo para defesa. (...) Agravo regimental
improvido”. NE: “(...) o juiz eleitoral não recebeu a manifestação do
Ministério Público como ação de impugnação. Apenas valorizou a sua
observação fornecida como fiscal da lei”.
(Ac. no 21.735, de 14.9.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

Vista

“Registro de candidatura. Impugnação. Ausência de desincompatibilização.
Presidente de sindicato. Juntada de documento essencial ao pedido de
registro na contestação. Não-abertura de vista ao impugnante.
Cerceamento de defesa. Violação ao art. 5o, LV, da CF. Registro de
candidatura impugnado em face de alegada ausência de
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desincompatibilização de presidente de sindicato no prazo legal. O pré-
candidato impugnado juntou, na contestação, ata de afastamento do
sindicato. O juiz procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem abrir vista
ao impugnante para que se manifestasse sobre o documento. Alegação de
cerceamento de defesa e de falsidade da ata. Hipótese na qual houve
afronta ao disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Imperativo que
se tivesse intimado o impugnante para se manifestar sobre o documento.
Recurso provido”.
(Ac. no 21.988, de 26.8.2004, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min. Gilmar
Mendes; no mesmo sentido o Ac. no 22.545, de 6.10.2004, rel. Min. Caputo
Bastos.)
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Generalidades

NE: Trecho do voto condutor do acórdão: “(...) os partidos políticos não são
obrigados a apresentar o número máximo de candidatos que poderia, nem a
convenção é obrigada a indicar filiados apenas porque existem vagas.
Tampouco um filiado tem direito a ser candidato porque contribui
financeiramente ou porque pertence aos quadros da agremiação há muito
tempo. (...)” (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao
tema.)
(Ac. de 21.9.2006 no RO no 943, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Embargos de declaração. Recurso especial. Registro de candidato.
Número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal. Forma de
cálculo. Não há falar em contradição entre o § 4o do art. 21 da Resolução-
TSE no 21.608 e o § 4o do art. 10 da Lei no 9.504/97. Ausência de
obscuridade. Embargos parcialmente providos para sanar a omissão
apontada”. NE: “Transcrevo precedente desta Corte que bem elucida a
questão: (...) No caso concreto, o percentual mínimo de vagas para o sexo
feminino ficou em 4,2 vagas e o percentual máximo de vagas para
candidatos do sexo masculino em 9,8 vagas. Aplicando-se estritamente a
forma de cálculo estabelecida pelo § 4o, art. 10, da Lei no 9.594/97,
resultariam 4 vagas para o sexo feminino e 10 para o masculino, o que,
indubitavelmente, contraria a finalidade da norma do § 3o do dispositivo
citado, já que o percentual mínimo seria menor que 30%. Afastando essa
contradição, o Tribunal Superior Eleitoral previu critério de cálculo que
atende ao que a própria Lei Eleitoral preconiza. Assim, no presente recurso,
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5 vagas são reservadas para o sexo feminino e 9 para o masculino, o que
atende perfeitamente ao intuito da norma de reservar 30% no mínimo e
70% no máximo das vagas para cada sexo”.
(Ac. no 22.764, de 13.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Consulta. Eleições 2004. Registro. Coligação. Cálculo número candidatos
vereador. Lei no 9.504/97, art. 10, § 2o. Revogação ad referendum da
Resolução-TSE no 21.821/2004, que reconheceu a incidência, no caso de
coligação, da regra descrita na Resolução-TSE no 20.046/97. A Resolução-
TSE no 20.046/97 (DJ de 12.2.98) está relacionada ao § 2o do art. 10 da Lei
no 9.504/97, que trata, tão-somente, do registro de candidatos a deputado
federal e a deputado estadual ou distrital. Não se aplica às eleições
municipais. Decisão referendada pela Corte”.
(Res. no 21.860, de 3.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Deputados federais. Estados em que o número de candidatos pode superar
a centena. Possibilidade de os partidos renunciarem a esse direito a fim de
que os candidatos possam concorrer com número de quatro dígitos.”
(Res. no 20.957, de 18.12.2001, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Registro de candidatura. Hipótese. Número de cadeiras na Câmara
Legislativa foi reduzido para a legislatura seguinte. Número de candidatos
natos de um mesmo sexo supera o percentual máximo do § 3o (art. 10 da
Lei no 9.504/97), quando calculado sobre o total das vagas para candidatos.
A situação específica do caso impede que se adote a literalidade do § 3o do
art. 10. O cálculo da reserva do mínimo de 30% e do máximo de 70% para
candidaturas de cada sexo deve levar em conta o número de candidaturas
possíveis, descontadas as vagas correspondentes às candidaturas natas.”
NE: O STF, na ADInMC no 2.530/DF, DJ de 2.5.2002, suspendeu, até
decisão final da ação, a eficácia do § 1o, art. 8o da Lei no 9.504/97, que
assegura a candidatura nata.
(Ac. no 16.897, de 8.3.2001, rel. Min. Garcia Vieira, red. designado Min. Nelson
Jobim.)

“(...) I – Registro. Deputado distrital. Número de candidatos. Aplicação do
art. 10, § 2o, da Lei no 9.504/97. (...)”
(Res. no 20.085, de 18.12.97, rel. Min. Costa Porto.)
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“Registro de candidatos (Lei no 9.504/97, art. 10, § 2o). No caso de
coligação, o acréscimo ‘de até mais cinqüenta por cento’, a que se refere a
cláusula final do § 2o, incide sobre o ‘até o dobro das respectivas vagas’.
(...)”
(Res. no 20.046, de 9.12.97, rel. Min. Nilson Naves.)

“Registro de candidatos. Impugnação do número de candidatos a vereador.
Coligação realizada somente para concorrer à eleição majoritária. Limitação
ao número de candidatos à eleição proporcional fixada em relação a cada
partido. (...)”
(Ac. no 14.248, de 23.10.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)
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Generalidades

“Processo administrativo. Identificação numérica. Candidato a deputado
federal. Res.-TSE no 22.156. Eleições 2006. Existência de acordo entre os
partidos. Observância do art. 17, III, da Res.-TSE no 22.156. Necessidade
de estudo com vistas às eleições 2010. 1. Em virtude da homologação do
acordo firmado pelos partidos políticos dos estados de São Paulo (fl. 137) e
Minas Gerais (fl. 136), renunciando à prerrogativa de lançar mais de cem
candidatos, há de ser mantida, para as eleições de 2006, a identificação
numérica composta de quatro algarismos para os candidatos a deputado
federal (art. 17, III, da Res.-TSE no 22.156, de 3.3.2006). 2. A Diretoria-
Geral deverá elaborar estudo administrativo-financeiro detalhado, a ser
apreciado pela Corte, visando à implementação das mudanças necessárias
para as eleições de 2010.”
(Res. no 22.286, de 30.6.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Consulta. Prefeito. Registro. Número. Os candidatos ao cargo de prefeito
deverão ser registrados com o número identificador do partido político ao
qual estejam filiados”. NE: A consulta abrange também candidatos às
eleições majoritárias de presidente da República e governador.
(Res. no 21.788, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Candidato. Prefeito. Registro. Número identificador. Partido político. 1.
Conforme expressamente dispõe o art. 17, I, da Res.-TSE no 21.608, os
candidatos ao cargo de prefeito deverão concorrer com o número
identificador do partido político ao qual estiverem filiados. Consulta
respondida de forma negativa”. NE: “(...) não poderá um candidato a
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prefeito concorrer, nas próximas eleições, com o número identificador de
partido diverso daquela agremiação a que esteja filiado, ainda que os
partidos se coliguem para disputar a eleição majoritária”.
(Res. no 21.728, de 27.4.2004, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido as
resoluções nos 21.749, de 11.5.2004, rel. Min. Peçanha Martins; e 21.757, de
13.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Solicitação. Unidade de Contas Eleitorais e Partidárias. Coep. Reabertura
do sistema de candidaturas. Cand. Prestação de contas de candidatos que
deixaram de receber número de candidatura. Pedido deferido”. NE “(...)
Assim como esta Corte autorizou que a Secretaria Judiciária escolhesse um
nome para constar da urna eletrônica, no caso de o candidato, mesmo
depois de intimado, não indicá-lo, creio ser possível atribuir número a
candidato que não o indica, respeitando os parâmetros previstos no art. 16
da Res.-TSE no 20.993 e evitando coincidência. Quanto aos candidatos que
não estão filiados a nenhuma agremiação partidária, penso que a solução
seria utilizar um código genérico, indicador da inexistência de partido,
definido pela SPE/CSE/TSE”.
(Res. no 21.280, de 31.10.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Consulta. Coligação partidos A, B e C, para governador. Candidato
concorre pelo partido A. Votação nos partidos B ou C. Impossibilidade. No
processo eletrônico de votação majoritária para governador ou na
contingência de proceder-se à votação por cédula, o eleitor não terá a
opção de escolher os partidos coligados B ou C, pois os respectivos
números não serão disponibilizados na tela da urna ou na cédula oficial (art.
15, I, da Lei no 9.504/97).” NE: “Da análise dos dispositivos, vê-se que,
tanto na votação por meio de urna eletrônica quanto na contingência de uso
da cédula eleitoral, inexeqüível a opção do eleitor por partido diferente
daquele a que o candidato esteja filiado, pois é com o número deste que ele
fará seu registro e concorrerá ao pleito eleitoral”.
(Res. no 21.101, de 16.5.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Partido político. Candidato ao Senado. Número de identificação composto
pelo número do partido mais um dígito à direita. Pleito de 2002. Art. 16, II,
da Resolução-TSE no 20.993 (Instrução no 55), DJ 12.3.2002.” NE: A
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consulta versava se, caso lançado candidato único ao Senado, poderia ser
utilizado apenas o número do partido.
(Res. no 21.091, de 7.5.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Deputados federais. Estados em que o número de candidatos pode superar
a centena. Possibilidade de os partidos renunciarem a esse direito a fim de
que os candidatos possam concorrer com número de quatro dígitos.”
(Res. no 20.957, de 18.12.2001, rel. Min. Fernando Neves.)

“Sugestão do TRE/BA para a adoção, no pleito proporcional, de números
formados com dois algarismos após a dezena identificadora do partido. 1.
Por questões de desenvolvimento, suporte, treinamento e segurança, deve
ser mantida a padronização, com o sistema de cinco dígitos para o próximo
pleito proporcional.”
(Res. no 20.654, de 6.6.2000, rel. Min. Edson Vidigal.)

“Petição. Alteração do número de algarismos que compõem o número do
candidato ao cargo de vereador. Número definido em lei. Impossibilidade de
alteração pelo TSE. Pedido indeferido.”
(Res. no 20.416, de 17.12.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Consulta. Eleições de 1998. Números de identificação dos candidatos.
Escolha facultada aos partidos políticos, observado o disposto no art. 15 da
Lei no 9.504/97.”
(Res. no 20.229, de 9.6.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Eleições proporcionais. Substituição de candidato. O número do candidato
substituto será o mesmo do candidato substituído.”
(Res. no 14.366, de 26.5.94, rel. Min. Pádua Ribeiro.)
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Generalidades

“Fixa o número de membros à Câmara dos Deputados e às assembléias e
Câmara Legislativas para as eleições de 3 de outubro de 1994.” NE:
Critérios para cálculo do número de deputados por unidade de Federação.
(Ac. no 14.235, de 12.4.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)

Quociente eleitoral – Alteração por efeito de ato da parte na
ação judicial

“Câmara dos Deputados. Cadeiras por unidade da Federação. A fixação do
número de cadeiras na Câmara dos Deputados, consideradas as unidades
da Federação, há de decorrer de censo realizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) definindo, com segurança, a
população.”
(Res. no 22.134, de 19.12.2005, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min.
Marco Aurélio.)
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NÚMERO DE VAGAS DE VEREADORES – FIXAÇÃO

Generalidades

“Recurso em mandado de segurança. Redução do número de cadeiras da
câmara municipal. Ação civil pública. Necessidade do trânsito em julgado
da decisão para a extinção dos mandatos. Recurso provido”.
(Ac. no 273, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Petição. Deputado federal. Proposta de Emenda à Constituição no 71/
2003. Manifestação sobre o número máximo de vereadores em relação à
população do município. Incompetência desta Corte. Pedido não
conhecido”.
(Res. no 21.699, de 30.3.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Ato legislativo próprio

“Recurso especial. Modificação do número de cadeiras da Câmara de
Vereadores. Decreto legislativo. Impropriedade da via legislativa eleita. 1. A
teor do disposto no art. 29 da Constituição Federal, o veículo próprio a
fixação do número de cadeiras nas câmaras de vereadores é a Lei
Orgânica do Município. Impropriedade da disciplina mediante decreto
legislativo. (...)”
(Ac. no 15.102, de 10.3.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“(...) Decai do direito de impetração do writ, em relação a alteração do
número de vagas destinadas a Câmara Municipal, aquele que o faz já no
curso do processo eleitoral, após apuração dos votos e proclamação dos
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eleitos. Previsão, na Lei Orgânica Municipal, da possibilidade de alteração
do número de vagas para a Câmara Municipal face a população do
município.”
(Ac. no 87, de 14.10.97, rel. Min. Costa Porto.)

“(...) Câmara de Vereadores. Número de cadeiras . Fixação. O que se
contém no art. 29 da Constituição Federal revela que o meio hábil à fixação
das cadeiras é a Lei Orgânica do Município. Prevendo esta o aumento, uma
vez ultrapassado certo teto populacional, a publicidade mediante decreto
legislativo, do acréscimo de uma cadeira, não conflita com o preceito
constitucional.”
(Ac. no 11.270, de 17.11.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Câmara de Vereadores. Número de cadeiras. Fixação. Veículo. A teor do
disposto no caput do art. 29 da Constituição Federal, o número de cadeiras
há de estar previsto na própria Lei Orgânica do Município, sendo
impertinente a fixação mediante ato diverso. Silente a Lei Orgânica, impõe-
se a observância do número de cadeiras legislação pretérita, desde que
respeitadas as balizas do inciso IV do referido artigo.”
(Ac. no 2.177, de 6.9.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Fixação do número de vereadores (CF, art. 29, IV). 2. Não cabe às
constituições estaduais fixar o número de vereadores, tarefa que a
Constituição Federal confere aos municípios como expressão de sua
autonomia federativa (STF, ADIn no 692-4; TSE, Rec. no 9.756 e Rec.
Mandado de Segurança no 2.029). 3. A fixação do número de vereadores há
de ser feita mediante Lei Orgânica, observado seu rito legislativo, e não por
decreto legislativo (TSE, Rec. Mandado de Segurança no 2.029). (...)”
(Ac. no 2.070, de 26.4.94, rel. Min. Torquato Jardim.)

Competência para fixação

“Agravo regimental. Resoluções-TSE no 21.702 e no 21.803. Fixação do
número de vereadores. População segundo estimativa do IBGE divulgada
em 2003. Proximidade do pleito de outubro de 2004. Adoção da estimativa
para 2004. Impossibilidade. Ao editar as resoluções no 21.702 e no 21.803,
esta Corte agiu conforme o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal,
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uma vez que o número de vereadores foi proporcionalmente estabelecido
dentro da razoabilidade que o caso exigia, dada a proximidade do pleito.
Agravo regimental desprovido.”
(Ac. no 3.388, de 2.2.2006, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Mandado de segurança. Câmara de Vereadores. Número de cadeiras.
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Constitucionalidade.
Pronunciamento do Supremo. Havendo o Supremo declarado a
constitucionalidade da Resolução no 21.702/2004 do Tribunal Superior
Eleitoral, fazendo-o em processo objetivo, cujo pronunciamento tem eficácia
erga omnes, forçoso é concluir pela inadequação de mandado de segurança
atacando-a”.
(Ac. no 3.384, de 29.11.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Mandado de segurança. Eleição 2004. Câmara de Vereadores. Número de
cadeiras. Observância à resolução do TSE. Denegação da ordem”.
(Ac. no 3.328, de 6.10.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no mesmo sentido o Ac.
no 359, de 15.9.2005, do mesmo relator.)

“Recurso em mandado de segurança. Fixação. Número. Vereadores. Res.-
TSE nos 21.702/2004 e 21.803/2004. Constitucionalidade. Julgamento.
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 3.345 e 3.365. Supremo Tribunal
Federal. Improcedência. Embargos de declaração. Alegação. Violação.
Arts. 5o, incisos II, LIV e LV, 37, caput e 29, IV, da Constituição Federal.
Não-caracterização.”
(Ac. no 377, de 15.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Câmara Municipal. Número de cadeiras. Resolução no 21.702 do Tribunal
Superior Eleitoral. Constitucionalidade. Na dicção da ilustrada maioria do
Supremo, em relação à qual guardo reservas, a Resolução-TSE no 21.702,
estabelecendo o número de cadeiras nas diversas câmaras municipais do
país, é harmônica com a Constituição Federal”.
(Ac. no 345, de 13.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio; no mesmo sentido o Ac. de
16.2.2006 no Ag no 6.108, do mesmo relator.)

“Recurso em mandado de segurança. Número. Vereadores. Resoluções-
TSE nos 21.702/2004 e 21.803/2004. Constitucionalidade. Precedentes. 1.
Esta Corte Superior tem reiteradamente assentado a constitucionalidade das
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resoluções-TSE nos 21.702/2004 e 21.803/2004, editadas em face da
interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu ao art. 29, IV, da
Constituição Federal. Nesse sentido: acórdãos nos 3.173 e 3.184, rel. Min.
Luiz Carlos Madeira; 337 e 25.125, rel. Min. Peçanha Martins; e 341, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros. Agravo regimental a que se nega
provimento”.
(Ac. no 347, de 1o.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido o Ac. no 377,
de 1o.8.2005, do mesmo relator.)

“Eleição de 2004. Câmara de Vereadores. Cadeiras. Número. Fixação.
Tribunal Superior Eleitoral. Resoluções nos 21.702 e 21.803.
Constitucionalidade reconhecida. Denegação do pedido de mandado de
segurança. Recurso ordinário provido para esse fim. Voto vencido. Não são
inconstitucionais as resoluções nos 21.702 e 21.803, baixadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral”.
(Ac. no 362, de 12.5.2005, rel. Min. Marco Aurélio, red. designado Min. Cezar
Peluso; no mesmo sentido o Ac. no 387, de 16.8.2005, dos mesmos relator e
redator designado.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Número de cadeiras. Câmara de
Vereadores. Resoluções-TSE nos 21.702 e 21.803. Liminar concedida em
mandado de segurança. Não-aplicação do art. 542, § 3o, CPC.
Excepcionalidade. Recurso provido. (...) II – Na espécie, há
excepcionalidade que se caracteriza em face de o acórdão da Corte
Regional, proferido em sede de liminar concedida em mandado de
segurança, afrontar a interpretação que o STF concedeu ao art. 29 da
Constituição Federal e divergir do determinado pelo TSE nas resoluções nos

21.702 e 21.803.”
(Ac. no 25.125, de 3.5.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Dispõe sobre os critérios de fixação do número de vereadores nos
municípios, de acordo com o disposto no art. 29, IV, da Constituição
Federal.” NE: Resolução aprovada por maioria, vencido o Min. Marco
Aurélio, que se reportou ao voto que proferiu no STF no julgamento do RE
no 197.917-8/SP, no sentido de competir ao município fixar o número de
vereadores, observados os parâmetros mínimo e máximo do art. 29 da
Constituição Federal e que a coisa julgada naquele recurso extraordinário
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ficara restrita ao município envolvido, não podendo a atuação administrativa
do TSE retirar do mundo jurídico as leis orgânicas dos municípios, no que
revelam o número de cadeiras nas câmaras municipais, incidindo a
autonomia municipal.
(Res. no 21.803, de 8.6.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Mandado de segurança. Resolução-TSE no 21.702/2004. Número de
vereadores para a legislatura 2005/2008. Art. 29, IV, Constituição da
República. Interpretação do Supremo Tribunal Federal. Coisa julgada.
Afastamento. Regulamentação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral no
exercício da sua competência (art. 23, IX, do Código Eleitoral). A
competência das Câmaras de Vereadores para fixar o número de suas
cadeiras, nos termos do art. 29, IV, Constituição da República, deverá
orientar-se segundo a interpretação que lhe foi dada pelo colendo Supremo
Tribunal Federal, a quem compete precipuamente a sua guarda. A
Resolução-TSE no 21.702/2004 foi editada para o futuro, não fere direito da
Câmara de Vereadores nem de seus membros atuais. Segurança negada”.
(Ac. no 3.173, de 1o.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido os
acórdãos nos 3.191, de 3.8.2004, e 3.184, de 9.9.2004, do mesmo relator.)

“Número de vereadores. Omissão. Lei Orgânica Municipal. 1. O número de
vereadores será determinado pelo TSE, observado o número de habitantes
de cada município (Res.-TSE no 21.702/2004)”.
(Res. no 21.729, de 27.4.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Instruções sobre o número de vereadores a eleger segundo a população de
cada município”. NE: Considerando a decisão do STF no julgamento do RE
no 197.917-8/SP, o relator asseverou que “A manifestação do Supremo
Tribunal Federal – ‘Guarda da Constituição’ – tomada por maioria
qualificada de votos, ao cabo de aprofundado debate – traduz a
interpretação definitiva do art. 29, IV, da Lei Fundamental. Por sua vez, no
âmbito da sua missão constitucional, não apenas de cúpula da jurisdição
eleitoral, mas também de responsável maior pela administração geral dos
pleitos, incumbe ao TSE valer-se de sua competência regulamentar para
assegurar a uniformidade na aplicação das regras básicas do ordenamento
eleitoral do país. Em conseqüência, proponho ao Tribunal aprovar resolução
nos termos da minuta anexa”.
(Res. no 21.702, de 2.4.2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)
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“Recurso contra a diplomação. Número de cadeiras de vereadores.
Redução. Justiça Comum. Liminar. Decisão de primeira instância. Reforma
pelo Tribunal de Justiça. Recurso que visa aumentar o número de
diplomados. Inexistência de intenção de desconstituir diploma específico.
Questionamento sobre o número de cadeiras a serem preenchidas.
Possibilidade. Lei Orgânica do Município. Fixação do número de edis.
Competência. Decisão que alterou o número de vagas que foi reformada
pelo Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e provido.” NE: “O número de
vereadores é fixado pela Lei Orgânica do Município, por força do que
dispõe o art. 29, IV, da Constituição da República. Se a quantidade de vagas
for questionada na Justiça Comum, esse número somente perderá
definitivamente efeito por decisão com trânsito em julgado. Isto é, até que
isso ocorra, deve ser observado o número anteriormente fixado”.
(Ac. no 19.809, de 5.12.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Número de vereadores. Fixação. Competência. Tratando-se de
município já instalado, o número de vereadores será o fixado na respectiva
Lei Orgânica ou, na sua inexistência, o número anteriormente fixado. Não
compete ao juízo eleitoral tal previsão, não podendo, por outro lado, recusar-
se a diplomar os eleitos, sob pena de violar a autonomia municipal
constitucionalmente assegurada (CF, art. 29, IV, a). (Precedentes:
resoluções nos 18.045 e 18.083, relatores Ministros Hugo Gueiros e
Sepúlveda Pertence.) (...)”
(Ac. no 2.133, de 3.3.94, rel. Min. José Cândido.)

“(...) Fixação do número de vereadores para municípios novos. Solicitação a
Assembléia Legislativa para estabelecer o número da primeira composição
de suas câmaras. (...) I – A competência do município-mãe para fixação do
número de vagas na Câmara Municipal a ser eleita pela primeira vez, com
estrita observância do disposto na Constituição Federal sobre
proporcionalidade em relação a população. Interferência da Assembléia
Legislativa ou da Justiça Eleitoral violaria a autonomia municipal. II – A
Justiça Eleitoral deve conhecer o número de vagas a preencher na Câmara,
a fim de poder cumprir o disposto no art. 92, b, do CE, e no art. 11, caput,
§§ 1o e 2o, da Lei no 8.214, de 1991, quanto ao registro de candidatos nas
eleições pelo sistema proporcional. Se a fixação violar a proporcionalidade
em relação a população do município, deve o TRE recusar-se a pôr em



145JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Registro de candidato

prática a lei municipal inconstitucional. Havendo erro, não corrigido mesmo
após informada a Câmara da violação a Constituição pelo juiz ou Tribunal
Eleitoral, a única alternativa é ter como estabelecido o número fixado para
as eleições anteriores nos municípios antigos. Em se tratando de municípios
novos, deve-se considerar estabelecido o número mínimo fixado na
Constituição para a respectiva faixa populacional (CF, art. 29, inciso IV,
alíneas a, b e c). III – Descabe a apreciação da Justiça Eleitoral, por
idênticos fundamentos do item II.”
(Res. no 18.206, de 2.6.92, rel. Min. José Cândido; no mesmo sentido, quanto à
competência da Justiça Eleitoral, o Ac. no 12.989, de 2.10.92, rel. Min. Pádua Ribeiro.)

“Câmara Municipal. Fixação do número de vereadores a serem eleitos. Não
compete à Justiça Eleitoral nem declarar nem fixar o número de vereadores
a serem eleitos (precedente: Resolução no 17.770) (...)”
(Res. no 17.878, de 25.2.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Câmara Municipal. Decreto legislativo. Fixação do número de vereadores
para a legislatura 1993/1996. É entendimento desta Corte que a
Constituição Federal no art. 29, inciso IV, outorgou competência transitória
aos TREs para fixar o número de vereadores apenas nas eleições
municipais de 1988 (Resolução no 17.770). Pelo encaminhamento dos autos
ao TRE/SP, para remessa ao juiz eleitoral competente para conhecer o
número de vereadores a serem eleitos, para efeito de registro de candidatos
pelos partidos.”
(Res. no 17.839, de 11.2.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

Competência para julgamento

“Agravo regimental. Recurso em mandado de segurança. Eleições 2004.
Vereadores. Número. Fixação. Alteração. Competência. Agravo
regimental. Fundamentos não invalidados. Não-provimento. No julgamento
de mandado de segurança contra ato que indefere diplomação, é lícito ao
juiz declarar, incidentemente, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de
resolução do TSE. A edição da Resolução no 21.702/2004 se deu em
cumprimento à interpretação do art. 29, IV, CF dada pelo STF. Tal norma
não fere direito da Câmara de Vereadores nem de seus membros”.
(Ac. no 341, de 16.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“Petição. Resoluções nos 21.702 e 21.803. Estimativa IBGE 2003. Não
conhecida a petição”. NE: Questionamento quanto à data a partir da qual a
estimativa do IBGE seria considerada para a fixação do número de cadeiras
nas câmaras municipais e em que se requereu a proclamação de candidato
eleito, sua diplomação e posse. “Ora, o pedido como formulado (...) dirige-
se ao juiz eleitoral, responsável primeiro pela eleição municipal. A
manifestação desta Corte na espécie se daria por meio de recurso
jurisdicional próprio, após o julgamento pelo TRE/PE”.
(Res. no 22.001, de 10.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo regimental. Mandado de segurança. Expedição de diploma.
Resolução no 21.803/2004. Vereadores. Número. Fixação. Alteração.
Competência. Juiz eleitoral. Compete ao juiz eleitoral o julgamento de
mandado de segurança contra ato que indefere diplomação. No julgamento
de tal pedido, é licito ao juiz declarar, incidentemente, a inconstitucionalidade
ou ilegalidade da Res. no 21.803/2004 do TSE. O TSE não é competente
para conhecer, originariamente, pedido de mandado de segurança contra ato
que denega expedição de diploma. A circunstância de o indeferimento
fundamentar-se em resolução do TSE não tem o condão de deslocar para
este Tribunal a competência originária. Agravo improvido.”
(Ac. no 3.272, de 10.2.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso ordinário em mandado de segurança. Aumento do número de
vagas na Câmara Municipal após a realização do pleito e do prazo final para
diplomação dos eleitos. Argüição de nulidade do ato do presidente da
Câmara Municipal que deu posse a mais dois vereadores. Incompetência da
Justiça Eleitoral. Observância dos limites impostos pela Constituição Federal
no art. 29, inciso IV, a. A competência da Justiça Eleitoral se encerra com a
diplomação dos eleitos, razão pela qual refoge à jurisdição deste Tribunal
Superior a apreciação de matéria relativa à nulidade de ato de presidente da
Câmara Municipal que deu posse a mais dois vereadores, em razão do
aumento do número de cadeiras, após o prazo final para diplomação dos
eleitos. Os municípios com até um milhão de habitantes terão, no mínimo,
nove e, no máximo, vinte e sete vereadores (CF, art. 29, IV, a). Recurso a
que se nega provimento”.
(Ac. no 656, de 16.9.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)
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“Recurso especial. Recurso contra expedição de diploma. Número de
vereadores objeto de ação cível pública. Liminar concedida para reduzir o
numero de edis que fora considerado pela Justiça Eleitoral quando dos
registros de candidaturas. Alegação de inconstitucionalidade do ato que
fixou o número de vagas. Competência da Justiça Comum. Diplomação que
deve seguir os critérios consolidados na fase de registro. Recurso não
conhecido”.
(Ac. no 15.165, de 3.12.98, rel. Min. Eduardo Alckmin; no mesmo sentido os
acórdãos nos 916, de 4.11.99, do mesmo relator; e 15.257, de 8.8.2000, rel. Min.
Fernando Neves.)

“Competência. Número de cadeiras na Câmara de Vereadores. A
competência para dirimir controvérsia sobre o número de cadeiras na
Câmara de Vereadores, a serem preenchidas em pleito que se avizinha, é da
Justiça Eleitoral. Câmara de Vereadores. Número de cadeiras.
Qualificação. Em processo em que controvertido o número de cadeiras, a
Câmara Municipal tem a qualificação não de litisconsorte necessário, mas
de assistente litisconsorcial – art. 54 do Código de Processo Civil. (...)”
(Ac. no 11.270, de 17.11.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Fixação do número de vereadores para municípios novos. Solicitação a
Assembléia Legislativa para estabelecer o número da primeira composição
de suas câmaras. Pedido de registro de candidato baseado em fixação
errônea do número de vagas. Procedimentos a serem adotados pela Justiça
Eleitoral. Dever da Justiça Eleitoral apreciar, no processo de registro,
simplesmente os aspectos de sua competência, não sendo ela competente
para argüir a inconstitucionalidade da fixação irregular do número de
vereadores, nem tendo havido argüição, por quem de direito, até o pedido de
registro de candidatos. I – A competência do município-mãe para fixação do
número de vagas na Câmara Municipal a ser eleita pela primeira vez, com
estrita observância do disposto na Constituição Federal sobre
proporcionalidade em relação a população. Interferência da Assembléia
Legislativa ou da Justiça Eleitoral violaria a autonomia municipal. II – A
Justiça Eleitoral deve conhecer o número de vagas a preencher na Câmara,
a fim de poder cumprir o disposto no art. 92, b, do CE, e no art. 11, caput,
§§ 1o e 2o, da Lei no 8.214, de 1991, quanto ao registro de candidatos nas
eleições pelo sistema proporcional. Se a fixação violar a proporcionalidade
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em relação a população do município, deve o TRE recusar-se a pôr em
prática a lei municipal inconstitucional. Havendo erro, não corrigido mesmo
após informada a Câmara da violação a Constituição pelo juiz ou Tribunal
Eleitoral, a única alternativa é ter como estabelecido o número fixado para
as eleições anteriores nos municípios antigos. Em se tratando de municípios
novos, deve-se considerar estabelecido o número mínimo fixado na
Constituição para a respectiva faixa populacional (CF, art. 29, inciso IV,
alíneas a, b e c). III – Descabe a apreciação da Justiça Eleitoral, por
idênticos fundamentos do item II.”
(Res. no 18.206, de 2.6.92, rel. Min. José Cândido; no mesmo sentido, quanto à
competência da Justiça Eleitoral, o Ac. no 12.989, de 2.10.92, rel. Min. Pádua
Ribeiro.)

Critérios

NE: O Supremo Tribunal Federal, no RE no 197.917/SP, acórdão de
6.6.2002, rel. Min. Maurício Corrêa (DJ de 7.5.2004), decidiu pela
aplicação de critério aritmético rígido para fixação do número de
vereadores do Município de Mira Estrela, proporcionalmente à sua
população. O acórdão contém tabela de correspondência número de
vereadores/população conforme as faixas previstas no art. 29, IV, da
Constituição Federal.

“Recurso em mandado de segurança. Eleição 2004. Número de cadeiras na
Câmara de Vereadores. Cumprimento da resolução do TSE. Negado
provimento ao recurso. A competência das câmaras de vereadores para
fixar o número de cadeiras daquela Casa deve observar o previsto no art.
29, IV, da Constituição Federal, com a interpretação dada pelo Supremo
Tribunal Federal, a quem compete a guarda da Carta Magna”.
(Ac. no 337, de 17.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Petição. Resoluções-TSE nos 21.702 e 21.803. Revisão do número de
vereadores para a legislatura 2005/2008. Art. 29, IV, Constituição Federal.
Regulamentação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral no exercício de sua
competência (art. 23, IX, do Código Eleitoral). Os critérios adotados pelo
TSE para a fixação do número de vereadores em cada município – a
estimativa de população em 2003 e a data limite de 1o de junho de 2004
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para a adequação – visam preservar o processo eleitoral – escolha e
registro de candidatos nas eleições municipais de 2004 –, que se iniciou no
dia 10 de junho. Pedido indeferido”. NE: Pedido de que fosse considerada a
estimativa divulgada pelo IBGE em 2004.
(Res. no 21.945, de 26.10.2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence; no mesmo sentido a
Res. no 21.951, de 9.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins; e o Ac. no 730, de
7.12.2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

Prazo para alteração legislativa

“Agravo regimental. Recurso em mandado de segurança. Eleições 2004.
Câmara Municipal. Vagas. Vereador. Resolução-TSE no 21.702/2004.
Aplicabilidade. As resoluções nos 21.702/2004 e 21.803/2004 não alteram o
processo eleitoral, uma vez que o número de cadeiras do Legislativo não se
confunde com o procedimento para seu preenchimento. Nega-se
provimento a agravo regimental que deixa de invalidar os fundamentos da
decisão impugnada”.
(Ac. no 393, de 25.8.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Prejudicadas questões 1 e 2. Não-aprovação PEC no 55-A de 2001. Os
limites de número de vereadores são os estabelecidos pela Res.-TSE no

21.702/2004, com vigência imediata”. NE: “(...) a alteração constitucional
não está sujeita ao princípio da anualidade, previsto no art. 16 da
Constituição da República, disposição que, conforme apontou o Parquet, diz
respeito apenas à modificação do processo eleitoral por lei”.
(Res. no 21.852, de 1o.7.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleição 2000. Alteração do número
de cadeiras da Câmara Municipal antes das convenções partidárias. Não-
aplicação do art. 16 da Constituição Federal. Precedentes. Negado
provimento. I – A alteração do número de cadeiras da Câmara Municipal,
mediante emenda à Lei Orgânica do Município, não implica modificação do
processo eleitoral, uma vez que não sofre a limitação imposta pelo art. 16 da
Constituição Federal. II – Não se acolhe agravo regimental quando não
infirmados os fundamentos da decisão impugnada”.
(Ac. no 19.830, de 15.5.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“(...) Fixação do número de vereadores (CF, art. 29, IV). (...) 4. O número
de vereadores há de ser fixado antes de iniciado o processo eleitoral, vale
dizer, antes do prazo final de realização das convenções partidárias para
escolha de candidatos, o que, para as eleições de outubro de 1992, ocorreu
em 24 de junho (TSE, Res. no 17.770, de 17.12.91). (...)”
(Ac. no 2.070, de 26.4.94, rel. Min. Torquato Jardim.)
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Generalidades

“Dispõe sobre as cédulas de uso contingente para as eleições municipais de
2004”. NE: Voto do relator: “(...) a retirada dos nomes dos candidatos a
prefeito da cédula, que conteria apenas um quadro para o eleitor indicar o
nome ou o número do candidato ou da legenda de sua preferência, traria à
Justiça Eleitoral grande economia com sua impressão, pois poderia ser
usado um único fotolito, ao invés de um para cada um dos 5.642 municípios.
E, mais, as sobras poderiam ser utilizadas em eleições subseqüentes. Por
estas razões, Senhor Presidente, a minuta que submeto à apreciação da
Corte prevê cédulas de uso contingente, praticamente iguais para prefeito e
vereador, e não mais faz referência ao sorteio da ordem em que os
candidatos figurariam na cédula”.
(Res. no 21.618, de 12.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Cédula. Candidato. Ordem. Acordo. Uma vez o sorteio previsto no art. 104
do Código Eleitoral, descabe acolher modificação quanto ao lançamento dos
nomes dos candidatos na cédula, tendo em conta acordo formalizado por
partidos e coligações. Cuida-se, no caso, de norma imperativa, afastada a
manifestação de vontade dos interessados. Pouco importa a inexistência de
prejudicados diretos.”
(Ac. no 12.324, de 15.9.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Consulta sobre o procedimento relativo à colocação dos nomes dos
candidatos a senador, em eleição direta, na cédula oficial e se, na hipótese
de sorteio, este deverá ser feito indistintamente. Os nomes dos candidatos a
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senador devem figurar na cédula oficial mediante sorteio (Res. no 10.424/
78, art. 57 e parágrafos), que deverá ser feito indiscriminadamente entre os
candidatos de ambos os partidos. (...)”
(Res. no 10.494, de 14.9.78, rel. Min. Pedro Gordilho.)
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Legitimidade

NE: “(...) O pedido de registro foi subscrito pelo secretário-geral do PRP.
Segundo dispõe o § 3o do art. 23 da Res. no 22.156, ‘o pedido será subscrito
pelo presidente do diretório nacional ou regional, ou da respectiva comissão
diretora provisória, ou por delegado autorizado [...]’. Ante a manifesta
ilegitimidade da parte subscritora do pedido, rejeito os embargos. (...)”
(Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Res. no 22.415, de 19.9.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Registro de candidatura. Presidência e vice-presidência da República.
Pedido. Requerimento. Partido e coligação. Arts. 21 e 23, caput e § 3o, da
Res.-TSE no 22.156/2006. Ausência. Escolha. Requerentes. Convenção
partidária. Arts. 7o, caput, e 8o da Lei no 9.504/97. Exigências legais e
regulamentares. Não-atendimento. 1. Conforme prevêem os arts. 21 e 23,
caput e § 3o, da Res.-TSE no 22.156/2006, o pedido de registro de
candidatura às eleições presidenciais deverá ser formulado pelo partido
político ou coligação, devendo ser subscrito pelo presidente do diretório
nacional ou da comissão diretora provisória ou por delegado autorizado, o
que não se averigua no caso em exame. (...)”
(Res. no 22.296, de 1o.8.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Registro de candidatura. Condição de elegibilidade.
Convenção. Irregularidade na representação de quem formulou o pedido de
registro. Fundamento que permanece íntegro. Recurso não conhecido. I – A
inexistência de intervenção do órgão superior do partido, para anular a
convenção, não impede que a Justiça Eleitoral negue o pedido de registro
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formulado por quem não tem legitimidade para representar o partido para
esse fim, nos termos da norma estatutária. II – (...).” NE: Pedido feito
isoladamente por diretório nacional de partido político coligado.
(Ac. no 20.026, de 12.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Recurso especial. Vaga remanescente. Preenchimento. Indicação formal
pelo órgão de direção partidária. Art. 10, § 5o, da Lei no 9.504/97.
Necessidade. Pedido de registro formulado pelo próprio candidato.
Impossibilidade. Recurso não conhecido. 1. Para o preenchimento de vaga
remanescente, o órgão de direção partidária deve fazer a indicação do
candidato por ato formal. 2. O pedido de registro, neste caso, não pode ser
apresentado pelo próprio candidato”.
(Ac. no 20.149, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatos. Convenções que deliberaram pela formação de
coligação. Pedidos formulados pelos presidentes dos partidos isoladamente
e registros deferidos individualmente. Inobservância no disposto pelo art. 6o,
§ 3o, II, da Lei no 9.504/97. Preclusão. Irregularidade observada somente na
proclamação do resultado. Agravo de instrumento a que se nega
provimento”. NE: “(...) O art. 11 da Lei no 9.504/97, invocado para justificar
a ausência da coligação no registro dos candidatos, não incide no caso em
tela, pois existe regra específica regulando a matéria. A norma inscrita no
art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 9.504/97 determina que o pedido de registro
dos candidatos, em caso de coligação, seja subscrito pelos presidentes dos
partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos
respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação.
O egrégio Tribunal Regional assentou que o registro dos candidatos do PPB,
PSD, PT e PMDB foi solicitado isoladamente. A intenção de efetuar
coligação ocorreu realmente nas convenções, mas permaneceu no âmbito
interno daqueles partidos, uma vez que não comunicada formalmente à
Justiça Eleitoral. Assim, não é possível considerar que foram cumpridas as
exigências contidas na norma eleitoral. (...)”
(Ac. no 3.033, de 9.4.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Eleição suplementar. Registro de candidato. Solicitação feita
isoladamente por partido coligado. Impossibilidade. (...) É firme a
jurisprudência do TSE no sentido de que partido coligado só pode requerer
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registro e ser representado, perante a Justiça Eleitoral, por pessoa
designada nos termos do art. 6o, §§ 1o e 3o, II, III e IV, da Lei no 9.504/97.”
(Ac. no 19.418, de 5.6.2001, rel. Min. Sálvio de Figueiredo; no mesmo sentido os
acórdãos nos 750, de 7.10.97, rel. Min. Costa Porto; e 15.060, de 26.6.97, rel. Min.
Néri da Silveira.)

“(...) Registro de candidatura. Cabe ao Judiciário apreciar a legalidade de
norma estatutária, sem interferir na autonomia partidária. Legalidade dos
atos praticados pelo diretório estadual, uma vez que o representante do
diretório municipal não tinha legitimidade, nos termos do estatuto. (...)” NE:
Representante de diretório municipal que sofreu intervenção não tem
legitimidade para requerer registro de candidato.
(Ac. no 16.873, de 27.9.2000, rel. Min. Costa Porto.)

“Registro de candidatos. Convenções que deliberaram pela formação de
coligação. Pedidos formulados pelos presidentes dos partidos isoladamente.
Indicação do nome da coligação no formulário de registro. Registros
deferidos pelos partidos individualmente. Coligação formada em tempo
hábil. Possibilidade de retificação para registrar os candidatos pela
coligação.”
(Ac. no 17.325, de 21.9.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso ordinário. Ausência das razões recursais. Não-conhecimento. 1.
Ante a ausência das razões fáticas e jurídicas, inviável se faz a
compreensão da pretensão recursal. (...)” NE: Pedido de registro de
candidato formulado pelo presidente da comissão regional de partido
político. Necessidade de assinatura de delegado credenciado.
(Ac. no 233, de 2.9.98, rel. Min. Edson Vidigal.)

“(...) 3. Hipótese em que o partido não fez, tempestivamente, indicação de
substitutos aos candidatos a suplentes, que renunciaram. 4. Pretensão de
candidatos a suplentes não indicados pelo partido, que se faz inviável (Lei no

9.504/97, art. 13 e § 1o). (...)” NE: A substituição foi requerida pelos
próprios candidatos a suplente.
(Ac. no 15.445, de 8.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)
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“Registro de candidato. 2. Candidato escolhido em convenção que o
acórdão teve como nula. (...) 6. Não cabe registro de candidato que, não
detendo a condição de candidato nato, não tiver sido escolhido em
convenção partidária válida (Lei no 9.504/97, art. 11, §§ 4o e 8o). 7.
Inaplicável ao caso o disposto no § 4o do art. 11 da Lei no 9.504/97. (...)”
NE: “Se a convenção que o escolheu não é válida, e, em decorrência disso,
o registro do candidato não é requerido à Justiça Eleitoral, certo é que não
possui ele [candidato] legitimidade a tanto.”
(Ac. no 132, de 2.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Requerimento. Legitimidade. Não existe violação ao Código Eleitoral
pelo fato de admitir-se que, autorizado pelo estatuto, pode o secretário do
partido requerer o registro das candidaturas.”
(Ac. no 13.771, de 5.11.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Candidato a senador. Escolha em convenção partidária. Inocorrência.
Denegação do registro. I – Candidato a cargo eletivo não escolhido em
convenção partidária não tem legitimidade para requerer o registro da sua
candidatura. Aplicação dos arts. 8o e 11, § 1o, a, da Lei no 8.713, de 1993.
(...)”
(Ac. no 12.066, de 7.8.94, rel. Min. Pádua Ribeiro.)

“Registro de candidatura. Pedido individual. Omissão do partido. O pedido
de registro de candidatura formulado individualmente, existente a
homologação da candidatura por convenção, supre ao pedido que deveria
formular a entidade partidária. (...)”
(Ac. no 11.151, de 16.8.90, rel. Min. Pedro Acioli.)

Prazo

“Recurso especial. Eleições 2004. Candidatura, registro. Prazo. Contagem.
Provimento. O prazo para requerimento de registro de candidatura é
contado em dias. Em ocorrendo impedimento, a prorrogação do prazo
conta-se também em dias”. NE: O impedimento, no caso, consistiu na
apreensão da documentação de filiados ao partido quando da prisão de
alguns de seus integrantes, no último dia do prazo (5 de julho), nas
dependências do cartório eleitoral, tendo os documentos sido devolvidos no
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último dia do prazo adicional (7 de julho) destinado aos candidatos em caso
de omissão do partido.
(Ac. no. 23.432, de 28.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins, red. designado Min.
Humberto Gomes de Barros.)

“Registro de candidatura. Requerimento. Intempestividade. Ratificação pelo
candidato. Possibilidade. Recurso especial. Provimento negado. O disposto
no art. 24 da Resolução-TSE no 21.608/2004 aplica-se à hipótese de o
registro ser requerido intempestivamente pela coligação. As conseqüências
jurídicas do requerimento intempestivo ou de sua ausência são as mesmas e,
portanto, se equivalem. Recurso especial a que se nega provimento”. NE:
“No caso, o pedido de registro foi apresentado intempestivamente pelas
coligações e, no prazo do art. 24 da Resolução-TSE no 21.608/2004, os
candidatos, individualmente, ratificaram-no”.
(Ac. no 22.275, de 3.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Candidatura. Registro. Protocolo após o
prazo. Justa causa. O prazo final para protocolar pedido de registro é até as
19 horas do dia 5 de julho do ano das eleições. Havendo justa causa, no
entanto, o protocolo do pedido pode ocorrer após o horário determinado”.
NE: “(...) Tal prazo não comporta prorrogação. (...) Não se trata, contudo,
de prorrogação. (...) o recorrido já se encontrava na fila de atendimento do
protocolo do cartório eleitoral antes das 19 horas, de 5 de julho de 2004. O
recorrido não pode ser prejudicado por fato alheio a sua vontade (art. 183, §
1o, do Código de Processo Civil). O protocolo, após o horário estabelecido
no art. 11 da Lei no 9.504/97, se deu em razão do acúmulo de serviço no
cartório.”
(Ac. no 21.851, de 24.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Medida cautelar. Agravo regimental. Recurso especial. Registro de
candidato. Efeito suspensivo. Possibilidade. 1. Atendido o pressuposto da
plausibilidade da tese jurídica sustentada nas razões do recurso especial
interposto, defere-se a medida liminar para conferir-lhe efeito suspensivo. 2.
Agravo regimental desprovido.” NE: “Pedido de registro do candidato a
prefeito [no último dia do prazo], sem indicação do candidato a vice-
prefeito, o que deixou incompleta a chapa. No entanto, antes que o juiz
eleitoral determinasse as diligências que entendesse necessárias, facultando



158 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Registro de candidato

à coligação proceder à indicação, o partido complementou a chapa (...).
Improcedente a alegação de extemporaneidade do pedido de registro (...)”
(Ac. no 621, de 19.9.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Registro de candidatura. Eleição proporcional. Candidato indicado em
convenção e cujo registro não foi solicitado pelo partido. Intempestividade
do pedido de registro efetuado pelo próprio candidato. Prazo contado em
horas e não em dias. Recurso não conhecido.” NE: Lei no 9.504/97, art. 11,
§ 4o: prazo em horas.
(Ac. no 14.372, de 29.10.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Eleições de 3.10.96. Registro de candidatura. Prazo. A Lei no 9.100/95, em
seu art. 12, estabeleceu, como termo final para o pedido de registro de
candidatura, o dia 5 de julho de 1996, às dezenove horas, impreterivelmente.
Pedido apresentado após essa data é de ser considerado intempestivo, não
comportando, a norma legal, nenhuma prorrogação. (...)” NE: Lei no 9.504/
97, art. 11, caput: solicitação do registro de candidatos até as dezenove
horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.
(Ac. no 13.712, de 1o.10.96, rel. Min. Diniz de Andrada.)

“(...) Registro de candidatura. Indefere-se, uma vez requerido bem após
exausto o prazo.” NE: Não releva a concordância de outros partidos.
(Ac. no 13.708, de 26.9.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)
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Generalidades

“Agravo regimental. Medida cautelar. Pedido de liminar. Ausente o fumus
boni iuris, indefere-se a medida cautelar. Agravo regimental a que se nega
provimento”. NE: “O eminente relator da resolução, Ministro Fernando
Neves, tal qual o fizera no pleito anterior – 2002 – concebeu um processo
de registro a contar de um processo raiz, do qual derivariam os processos
individuais de registro dos candidatos. Desmembraram-se os pedidos de
registro. Com isso, havendo recurso quanto a registro de um candidato,
processar-se-ia individualmente, não subindo o processo com todos os
pedidos. De qualquer forma, tal como regulamentado, os processos
individuais dos candidatos são acessórios. Enquanto não julgado o processo
principal – o processo raiz – aqueles não poderão ser julgados. Daí a
impropriedade de cogitar-se de coisa julgada na pendência de recurso no
processo principal”.
(Ac. no 1.413, de 20.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso especial. Registro de candidatos. Pedido formulado por partido
político isolado. Ata que registra deliberação sobre coligação. Diligência
pela secretaria. Decisão em que não se pronunciou sobre a coligação.
Embargos de declaração não opostos. Trânsito em julgado. Pedido de
retificação de erro material. Não-conhecimento. Agravo regimental.
Recurso especial não conhecido. (...) 2. A coligação deve ser considerada
regular antes de analisados os pedidos individuais de registro de
candidaturas. (...)”
(Ac. no 20.785, de 8.10.2002, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Processo de registro de candidatura: sua cisão e das respectivas decisões
em: a) um processo geral, no qual se decidirá da validade da convenção e,
se existir, da deliberação sobre coligação; e b) um processo individual,
relativo a cada candidato, no qual se decidirá sobre condições de
elegibilidade e causas de inelegibilidade (Res.-TSE no 20.993/2002, art.
11).”
(Ac. no 20.406, de 25.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“I – Processo de registro de candidatura: cisão em duas decisões do seu
julgamento conforme o objeto do juízo (Res.-TSE no 20.993/2002, art. 31):
efeito preclusivo da decisão do processo geral relativo a partido ou
coligação em tudo quanto nela caiba examinar (res. cit., art. 31):
conseqüente vinculação da decisão do processo individual de cada
candidato (res. art. 31, II e III) ao que a respeito haja sido objeto daquela do
processo geral: não-cabimento de recurso interposto no processo individual
para revisão de questão decidida no processo geral, no sentido da
ilegitimidade dos requerentes para impugnar a validade da convenção
partidária – em que indicados os candidatos da agremiação e sua integração
a determinada coligação – e da impossibilidade de conhecer de suas
alegações como notícia (Res.-TSE no 20.993/2002, art. 37). (...)”
(Ac. no 20.267, de 20.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Registro de candidato (...) Impugnação ao registro. Autuação como
processo autônomo. Resolução no 20.993, art. 35. Desobediência. (...) 3. As
impugnações ao pedido de registro de candidatura devem ser processadas e
decididas nos próprios autos dos processos individuais dos candidatos, nos
termos do art. 34 da Resolução no 20.993”. NE: Trecho do voto condutor:
“(...) a impugnação ao registro foi autuada como processo autônomo,
distinto do pedido individual de registro de candidatura, em desobediência ao
que dispõe o art. 34 da Resolução no 20.993 (...)”.
(Ac. no 20.018, de 17.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Direito Eleitoral. Candidatura. Registro. Juntada extemporânea de
documento. Condição de alfabetizado. Não-demonstração.
Prequestionamento. Ausência. Recurso desacolhido. I – O rito previsto para
a tramitação do pedido de registro de candidatura é célere, tendo que ser



161JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Registro de candidato

observado tanto pela Justiça Eleitoral como pelos candidatos a partidos
políticos. II – Dá-se a preclusão quando o interessado não pratica o ato
oportunamente, como lhe era devido. (...)” NE: “Quanto à juntada
intempestiva da certidão criminal, correta a decisão regional, pois o rito
previsto para a tramitação do pedido de registro de candidatura é célere,
tendo que ser observado tanto pela Justiça Eleitoral como pelos candidatos e
partidos políticos”.
(Ac. no 19.951, de 3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

Conhecimento de ofício de inelegibilidade e condição de
elegibilidade

“(...) Recurso contra indeferimento de registro de candidato. (...) Art. 9o da
Lei no 9.504/97. Imprescindibilidade de candidato estar filiado a pelo menos
um ano, contado da data da eleição, a partido político pelo qual pretende
concorrer. (...) 3. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, da LC no 64/90
e 40 da Res.-TSE no 22.156/2006, as cortes eleitorais podem conhecer, de
ofício, vício que acarrete o indeferimento do pedido de registro de
candidatura. (...)”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 932, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro de candidatura. Impugnação defeituosa. Consideração de
fatos nela veiculados. Impropriedade. Fulminada a impugnação ante o fato
de haver sido formalizada por parte ilegítima, descabe o aproveitamento dos
dados dela constantes para, de ofício, indeferir-se o registro”.
(Ac. no 23.578, de 21.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min.
Marco Aurélio.)

“Registro. Recurso especial. Condenação criminal (art. 15, III, da CF).
Inelegibilidade. Reconhecimento de ofício. Possibilidade. Seguimento
negado. Agravo regimental. Negado provimento”. NE: Alegação de que o
juiz não pode apreciar a inelegibilidade de ofício: a falta de impugnação não
impede que o juiz reconheça a inelegibilidade, já que o pode fazer de ofício.
(Ac. no 23.685, de 7.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Eleitoral. Embargos de declaração. Recebimento. Agravo regimental.
Recurso especial. Eleições 2004. Registro. Indeferimento. Inelegibilidade.
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Art. 1o, I, b, da LC no 64/90. (...) 2. A jurisprudência deste Tribunal é no
sentido de que ‘a ausência de impugnação não impede que o juiz aprecie a
inelegibilidade de ofício’ (recursos especiais eleitorais nos 21.902, de
31.8.2004, rel. Min. Carlos Madeira; e 21.768, de 18.9.2004, rel. Min.
Gilmar Mendes). Agravo regimental desprovido.”
(Ac. no 22.425, de 28.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Reconhecimento de inelegibilidade pelo
magistrado. Indeferimento do registro. Art. 44 da Resolução-TSE no 21.608.
Possibilidade. Desincompatibilização. Reexame. Não conhecido. Tendo
conhecimento de inelegibilidade, poderá o magistrado indeferir o pedido de
registro, em observância ao art. 44 da Resolução-TSE no 21.608 e à norma
prevista no parágrafo único do art. 7o da Lei Complementar no 64/90, que
permite ao juiz formar ‘sua convicção pela livre apreciação da prova,
atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram seu
convencimento’.”.
(Ac. no 23.070, de 16.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Seguimento negado. Registro.
Indeferimento de ofício. Possibilidade. A ausência de impugnação não
impede que o juiz aprecie a inelegibilidade de ofício. Ciente, por qualquer
forma, há de decidir a respeito. Agravo a que se nega provimento”.
(Ac. no 21.902, de 31.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso ordinário. Eleição 2004. Registro de candidatura. Apelo recebido
como recurso especial. Filiação partidária. Reexame. Impossibilidade.
Recurso desprovido. (...)” NE: “No tocante à ausência de impugnação ao
seu pedido de registro, como prescreve o art. 44 da Res.-TSE no 21.608: ‘o
registro de candidato inelegível ou que não atenda às condições de
elegibilidade será indeferido, ainda que não tenha havido impugnação’.”
(Ac. no 805, de 17.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso ordinário. Registro de candidatura. Desincompatibilização.
Indeferimento pelo TRE em sede de embargos de declaração. Inviabilidade.
Efeitos modificativos. Excepcionalidade. Não sendo os embargos de
declaração sucedâneos de ação de impugnação de registro de candidatura,
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é inadmissível que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para reformar
acórdão que deferiu pedido de registro de candidatura. Existência, ademais,
de demonstração suficiente acerca do afastamento do cargo no prazo
legal.” NE: “De outra parte, não competia ao regional conhecer ex officio
da matéria em questão, em face da preclusão, por se tratar de causa de
inelegibilidade infraconstitucional. (...) Tampouco é o caso aqui de
inelegibilidade motivada em fato superveniente”.
(Ac. no 646, de 26.9.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Registro de candidatura. Perda de mandato (art. 1o, I, b, da LC no 64/90).
Impugnação não oferecida no prazo previsto no art. 3o da LC no 64/90, a
que se sujeita, também, o Ministério Público. Conhecimento de ofício da
matéria. Inviabilidade, na espécie, por se tratar de causa de inelegibilidade
infraconstitucional. Precedentes. Recurso provido. Sujeita-se o Ministério
Público ao prazo do art. 3o da LC no 64/90, para o oferecimento de ação de
impugnação de registro de candidatura. Não se conhece de ofício de
matéria relativa a causa de inelegibilidade infraconstitucional. Precedentes.
Recurso a que se dá provimento.”
(Ac. no 20.178, de 17.9.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Recurso especial. Registro de candidatura. Condição de elegibilidade.
Convenção. Irregularidade na representação de quem formulou o pedido de
registro. Fundamento que permanece íntegro. Recurso não conhecido. (...)
II – Não se recomenda a interpretação literal da palavra ‘inelegibilidade’,
contida no art. 42 da Resolução-TSE no 20.993/2002, em face do disposto
no parágrafo único do art. 7o da LC no 64/90, que possibilita ao magistrado
apreciar toda a matéria que envolve o pedido de registro, aferindo se
presentes as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade”.
(Ac. no 20.026, de 12.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

Intimação e notificação

 Generalidades

“(...) Registro de candidatura. (...) 1. Insubsistente a alegação do recorrente
de que não foi devidamente intimado acerca da diligência ordenada às fls.
21-22, pois, conforme certidão (fl. 28v.), tal procedimento se deu por meio



164 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Registro de candidato

de número de fac-símile fornecido pelo próprio recorrente. 2. Corretas as
razões expendidas no parecer ofertado pelo Ministério Público Eleitoral: ‘In
casu, ao recorrente foi dada a oportunidade para regularizar os vícios
presentes em seu requerimento de registro. Assim, após o julgamento de
seu registro, precluiu para o recorrente a chance de regularizar as falhas
encontradas no requerimento, sendo intempestiva a juntada da cópia do
Diário Oficial de fls. 37’ (fl. 48). (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.090, rel. Min. José Delgado.)

“Registro de candidatura: exigência de notificação pessoal do candidato e
não apenas do partido ou coligação, para apresentar documento pessoal
(prova de escolaridade), que, é de presumir, só o primeiro poderia oferecer:
admissibilidade, em tais circunstâncias, da produção da prova documental
nos embargos de declaração opostos à decisão que, à falta dela, indeferira o
registro do candidato”.
(Ac. no 583, de 20.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Registro de candidatura. Documentos faltantes. Diligência. Art. 29 da
Res.-TSE no 20.993. Intimação por telefone. Impossibilidade. Meio de
intimação não previsto. Apelo que não indica divergência jurisprudencial ou
afronta a lei. Recurso ordinário examinado como especial e não conhecido.”
(Ac. no 653, de 17.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Registro de candidato. Impugnação. Intempestividade. Intimação do
Ministério Público. (...) O prazo para impugnação de registro de candidatura
tem início com a publicação do edital a que se refere o art. 21 da Resolução
no 19.509/96, sendo desnecessária a intimação pessoal do Ministério
Público, a teor do que dispõe o art. 3o da Lei Complementar no 64/90 e da
celeridade que se exige nos processos de registro.”
(Ac. no 123, de 1o.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa; no mesmo sentido o Ac. no

14.194, de 4.3.97, rel. Min. Ilmar Galvão.)

“Registro de candidato. 2. Impugnação do Ministério Público intempestiva.
3. Lei Complementar no 64/90, art. 3o. 4. Não se aplica, nesta matéria
eleitoral, o disposto na Lei Complementar no 75/93, art. 18, II, letra h,
relativamente ao Ministério Público. (...)”
(Ac. no 117, de 31.8.98, rel. Min. Néri da Silveira.)



165JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Registro de candidato

“Registro de candidatura. Impugnação. Intempestividade. Início do prazo
com o edital, não podendo ser prorrogado. Ressalva do ponto de vista do
relator, quanto à irrelevância do oferecimento tardio, por ser matéria
passível de conhecimento de ofício. Ministério Público. Intimação pessoal.
Desnecessidade, tendo em vista o disposto na lei específica que atende à
exigência de celeridade do procedimento, notadamente tratando-se de
registro de candidaturas.”
(Ac. no 13.743, de 2.10.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

 Pauta de julgamento

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleição 2004. Fundamento não
infirmado. Negado provimento”. NE: Alegação de que o TRE não julgara o
recurso no prazo de 48 horas e que, por isso, seria imprescindível a
intimação da parte na forma da legislação comum. O Tribunal entendeu que
“Está assentado na jurisprudência que em se tratando de registro de
candidatura o recurso será julgado sem a publicação de pauta, e o acórdão
será publicado em sessão” (MS no 2.941/MG, rel. Min. Fernando Neves,
sessão de 5.12.2000).
(Ac. no 24.097, de 29.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Registro de candidatura: o trânsito em julgado da decisão que julga o
pedido de registro não depende da inclusão na pauta e de sua intimação ao
candidato e inviabiliza o mandado de segurança contra ela requerido”.
(Ac. no 3.069, de 27.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

Julgamento por decisão monocrática

“(...) Registro de candidatura. (...) A inovação legal introduzida no art. 36, §
6o, do RITSE, em consonância com a alteração do art. 557 do CPC,
conferiu ao relator a prerrogativa de apreciar, isoladamente, não só a
admissibilidade de qualquer pedido ou recurso, mas o seu próprio mérito.
(...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.256, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Registro de candidato. Impugnação. Julgamento monocrático.
Ratificação pelo TRE. Recurso ordinário. Condições de elegibilidade.
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Recebimento como recurso especial. Filiação partidária. (...) 1. A
ratificação de julgamento monocrático de pedido de registro por decisão do
Colegiado afasta eventual nulidade da primeira decisão. (...)”
(Ac. de 21.9.2006 no RO no 927, rel. Min. Cezar Peluso.)

Notícia de inelegibilidade

“Recurso especial. Eleições 2004. Agravo regimental. Inelegibilidade.
Rejeição de contas. Não-apreciação pela Justiça Comum. Notícia de
inelegibilidade, por ser questão de ordem pública, pode ser conhecida pelo
juiz ou pelo Tribunal Regional ao apreciar recurso em sede de registro de
diplomação (art. 44, Resolução-TSE no 21.608/2004)”. NE: Registro de
candidatura.
(Ac. no 22.712, de 30.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) II – Condições de elegibilidade: a denúncia da carência de qualquer
delas com relação a determinado candidato, ainda que partida de cidadão
não legitimado a impugnar-lhe o registro, é de ser recebida como notícia,
nos termos do art. 37 da Res.-TSE no 20.993/2002, na interpretação da qual
não cabe emprestar à alusão à inelegibilidade força excludente da
possibilidade dela valer-se o cidadão para alegar carência de condição de
elegibilidade pelo candidato, que, como a presença de causa de
inelegibilidade stricto sensu, pode ser considerada de ofício no processo
individual de registro.”
(Ac. no 20.267, de 20.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Direito Eleitoral. Recurso. Registro. Notícia de inelegibilidade ofertada por
cidadão. Art. 37 da Res.-TSE no 20.993/2002. Candidato. Presidente de
sociedade de economia mista. Desincompatibilização intempestiva. Devido
processo legal. Ofensa. Inexistência. Recurso desprovido. (...) II – Não
ofende o devido processo legal o deferimento de diligências, nos termos do
art. 39 da citada resolução, com posterior manifestação das partes a
respeito. (...)” NE: “O Ministério Público, de seu turno, não comete
irregularidade ao pretender a apuração de fatos a ele relatados por cidadão
comum, principalmente se procede à oitiva do candidato, assegurando-lhe
oportunidade de defesa. Aliás, o zelo pela ordem jurídica integra a função
institucional do Parquet. Na espécie, ademais, o procedimento atendeu ao
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disposto na Resolução-TSE no 20.993/2002, arts. 37 e 39, § 2o, com base
nos quais o procurador da República requereu as diligências. Não houve
ofensa, assim, ao devido processo legal. (...) Como se vê, a resolução
conferiu ao cidadão o poder de ‘noticiar’ a inelegibilidade, mantendo,
contudo, a legitimidade do Ministério Público, nos termos do art. 3o da LC no

64/90. Com a iniciativa que lhe atribui a Constituição, o procurador pode
valer-se de ‘notícias’ vindas de qualquer do povo para exercer seu munus.
(...)”
(Ac. no 20.060, de 20.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

Supressão de instância

NE: O TSE reconheceu mas deixou de declarar a nulidade do acórdão do
TRE, por cerceamento de defesa, ao dar efeito modificativo a embargos de
declaração sem abertura de vista à parte contrária. O TSE prosseguiu no
julgamento e deu provimento ao recurso contra o deferimento do registro do
candidato (celeridade processual e proximidade das eleições). (Ementa não
transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 27.9.2006 no REspe no 26.957, rel. Min. Marcelo Ribeiro, red. designado
Min. Marco Aurélio.)

“Registro de candidato. Rejeição de contas. Inelegibilidade. Pedido de
registro ao cargo de senador. Impugnação. Renúncia. Interposição de ação
desconstitutiva. Pedido de registro para o cargo de deputado federal em
vaga remanescente. Impossibilidade. Análise da natureza das
irregularidades. Recurso ordinário. Processo eleitoral. Fase. Proximidade da
eleição. Possibilidade. (...) 2. A proximidade das eleições justifica que o
TSE proceda, desde logo, ao exame das irregularidades, verificando se são
insanáveis. 3. Recurso provido.”
(Ac. no 678, de 27.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Prequestionamento. Supressão de instância.
Inocorrência. Possibilidade de a Corte Regional, afastando a carência da
ação, passar de imediato à análise das provas contidas nos autos. (...) 3. Se
o Tribunal Regional afasta a carência da ação, pode, atento ao princípio da
celeridade que se impõe aos processos eleitorais, em especial quando se
trata de registro de candidatura, que obedece aos exíguos prazos previstos
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na LC no 64/90, e, por estar em sede de recurso ordinário, analisar os fatos
e circunstâncias constantes dos autos”.
(Ac. no 18.388, de 17.10.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Registro de candidatura. (...) Possibilidade de o TSE passar de
imediato à apreciação da questão de fundo do processo devido à
proximidade do pleito, à necessidade de se conferir segurança aos
candidatos e eleitorado acerca da disputa e ao princípio da celeridade que
informa o processo eleitoral. (...) Embargos rejeitados”.
(Ac. no 343, de 18.5.2000, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Registro de candidato. Decisão que entendeu não ter legitimidade para
argüir nulidade de convenção aquele que foi por ela indicado como
candidato. Possibilidade de filiado a partido político controverter a
ilegalidade ou irregularidade havida em convenção. Aplicação do art. 219 a
hipótese em que não tem incidência. Recurso especial conhecido e provido.
Supressão de instância. Possibilidade. Análise do tema de fundo que se
impõe pelo adiantado estágio do processo eleitoral. (...) Impugnação
rejeitada”.
(Ac. no 343, de 30.9.98, rel. Min. Edson Vidigal, red. design. Min. Eduardo
Alckmin.)

“Inelegibilidade. Impugnação. Supressão de instância. Ampla defesa. Se o
juiz não se pronunciou sobre o mérito da impugnação (no caso, fora o
pedido de registro impugnado pelo Ministério Público), reputando-a
intempestiva, não é lícito que haja desde logo o seu julgamento de mérito
pelo Tribunal. Repelida a intempestividade da impugnação, cumpre retornem
os autos ao juiz do processo, para que seja prolatada outra sentença. Direito
a ampla defesa. Recurso especial conhecido e provido”.
(Ac. no 13.443, de 30.9.96, rel. Min. Nilson Naves.)

“Recurso especial. Registro de candidatura. Substituição de candidato.
Impugnação. Não-conhecimento pela Corte a quo por falta de
representação. Presença, no processo, dos instrumentos saneadores de
irregularidade processual que serviu de fundamento a decisão recorrida.
Devolução dos autos a instância regional, para que, superada a falha
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processual, se pronuncie sobre o mérito, sob pena de supressão de
instância”.
(Ac. no 13.261, de 2.3.93, rel. Min. Diniz de Andrada.)

“TRE/PE. Pedido de cassação do registro de candidato a prefeito. Prática
de atos de improbidade administrativa. Quando há ofensa a texto de lei ou
divergência jurisprudencial, o recurso deverá ser interposto perante o TRE,
e não diretamente ao TSE. Não conhecido”.
(Res. no 18.682, de 15.10.92, rel. Min. Flaquer Scartezzini.)

“Decisão ultra petita, com supressão de instância. Se o Tribunal Regional
reconhece que não houve intempestividade na substituição de candidatos
declarada pelo juiz eleitoral, que se ateve a esse ponto para negar o registro,
não pode, desde logo, julgar o mérito da questão, suprimindo a instância de
primeiro grau julgando além do pedido recursal, pois tal decisão nega
vigência ao art. 460, do Código de Processo Civil, e ao art. 35, inciso XII, do
Código Eleitoral. Recurso de que se conhece e a que se dá provimento”.
(Ac. no 7.193, de 2.12.82, rel. Min. Souza Andrade.)

Sustentação oral

“(...) Registro de candidato. Impugnação. (...) 2. Na linha da jurisprudência
desta Corte e do STF, é incabível sustentação oral em sede de julgamento
de agravo regimental. (...)”
(Ac. de 21.9.2006 no RO no 927, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Recurso especial. Recebido como ordinário. Eleição 2002. Registro.
Inelegibilidade superveniente. Apreciação de ofício. Cabimento. Suspensão
de direitos políticos. Recurso a que se nega provimento”. NE: “Não houve
violação ao art. 454 do Código de Processo Civil e, por conseqüência, ao
art. 5o, LIII e LIV, da Constituição Federal. Primeiro porque a inversão da
ordem para sustentação oral não foi contestada no momento da sessão,
quando poderia o recorrente protestar e requerer tréplica – o que não fez.
Poderia questionar a alegada violação nos embargos de declaração, o que
deixou de fazer. A matéria está preclusa. Não alegou nem demonstrou
prejuízo, com o que incide o art. 219 do Código Eleitoral”.
(Ac. no 20.175, de 19.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)



170 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Registro de candidato

“Registro de candidato (...) Inconstitucionalidade incidental argüida na
sessão de julgamento. Alegação de exigüidade de tempo da manifestação
oral do causídico da parte a afetar a ampla defesa. Inconsistência. Falta de
demonstração de prejuízo. (...)”
(Ac. no 13.641, de 18.11.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

Vinculação do relator ao processo

“Registro de candidatura. Julgamento pelo TRE. Vinculação do relator. (...)
Se o relator se encontra em gozo de férias, pode o processo de registro ser
redistribuído ao juiz substituto, prestigiando-se o princípio da celeridade, a
fim de permitir imediata solução da controvérsia. (...)”
(Ac. no 19.405, de 11.9.2001, rel. Min. Garcia Vieira.)
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Generalidades

“Registro de candidato. Quitação eleitoral e certidões que, em fase de
diligência, foram apresentadas. Omissão de bens na declaração não
comprovada. 1. Homenagem ao entendimento de que, se, na fase de
diligências, há a apresentação de certidões comprovando quitação eleitoral e
existência, sem trânsito em julgado, de processos-crime, descrevendo a
natureza da ação e a situação em que se encontra, regularizado está o
pedido de registro de candidatura eleitoral. 2. Omissão de bens na
declaração que não restou comprovada. Documentos apresentados após o
prazo da impugnação, quase totalmente em língua estrangeira, sem tradução
e sem conclusão definitiva sobre os bens apontados como não declarados.
Inexistência de devido processo legal para a afirmação da omissão. 3.
Registro de candidatura que se mantém por se considerar, da mesma forma
que assumiu o acórdão recorrido, presentes os requisitos exigidos pela
legislação eleitoral para o seu deferimento. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no RO no 1.337, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Recurso contra deferimento de registro de candidato. Recebimento
como recurso especial. Prova de filiação partidária. Certidão. (...) 2. A
certidão expedida pelo cartório eleitoral de primeiro grau contendo o registro
de que o candidato está filiado ao partido de sua escolha, em período
anterior a um ano antes da eleição, sem questionamento do Ministério
Público ou de terceiros quanto aos seus aspectos materiais e formais,
constitui prova suficiente para os fins exigidos pela legislação eleitoral para
instruir pedido de registro de candidato. 3. A prova de filiação partidária
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pode ser feita por qualquer meio idôneo. 4. É demasiado exigir que a prova
da filiação partidária só possa ser feita pelo depósito das listas dos filiados a
ser feita pelos partidos, conforme exigência formal do art. 19 da Lei no

9.096/95. (...)”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 977, rel. Min. José Delgado.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro candidatura. Impugnação.
Alegação. Ausência. Desincompatibilização. Secretário municipal. Motivo.
Verificação. Emissão. Cheque. Data. Período. Posterioridade. Prazo.
Exigência. Desincompatibilização. Objetivo. Pagamento. Material. Serviço.
Aquisição. Secretaria. Improcedência. 1. Verificada a regular
desincompatibilização do secretário municipal, no prazo previsto em lei, não
constitui causa de inelegibilidade o fato de haver este emitido cheque pós-
datado, com data referente a período vedado, quando comprovado que a
emissão ocorreu em data na qual não havia impedimento para que o fizesse.
(...)” NE: Alegações de cerceamento de defesa quanto à produção de
provas. “(...) o candidato apresentou portaria que comprovava sua
exoneração do cargo que exercia, tendo a controvérsia da demanda se
cingido a um cheque do agravado, que, afinal, se constatou ter sido emitido
de forma pós-datada. Penso, realmente, que não havia necessidade de
dilação probatória, como entenderam as instâncias ordinárias.”
(Ac. no 22.146, de 26.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Embargos de declaração. Registro de candidato. Dupla filiação.
Inexistência. Havendo o candidato feito comunicação de sua desfiliação à
Justiça Eleitoral e à agremiação partidária antes do envio das listas a que se
refere o art. 19 da Lei no 9.096/95, não há falar em duplicidade de filiação.
Ausência de omissão, contradição, dúvida ou obscuridade (art. 275 do
Código Eleitoral). Embargos rejeitados.” NE: “Quanto ao cerceamento de
defesa devido ao fato de não ter tido acesso à certidão que atestava a dupla
filiação do candidato, havendo logrado juntá-la aos autos somente com o
recurso especial, esta Corte já concluiu que esse documento não possuía
validade, visto que firmado por pessoa sem competência legal para fazê-lo.”
(Ac. no 22.132, de 13.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro. Estabelecimento de crédito.
Cargo de direção. Inelegibilidade. Inconstitucionalidade. Inexistência. Não
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provido. É de ser considerado documento cuja chegada aos autos ocorreu
tardiamente, por efeito da greve no Poder Judiciário. (...)” NE: “À
undécima hora, o recorrente apresentou sentença declarando falsas as
assinaturas que o vinculavam ao procedimento de liquidação extrajudicial.
Explicou que a greve dos serventuários da Justiça de São Paulo
impossibilitou a comunicação do documento em tempo oportuno”.
(Ac. no 22.739, de 1o.10.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso especial. Agravo regimental. Eleição 2004.
Desincompatibilização. Declaração. Provimento. Declaração passada por
autoridade do estado é documento hábil para comprovar o afastamento do
servidor para fins de registro de candidatura (art. 19, II, CF)”.
(Ac. no 23.200, de 23.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. Impugnação.
Registro de candidato. Juntada de documentos com a contestação.
Ausência. Alegações finais. Cerceamento de defesa. Não-ocorrência.
Prejuízo. Ausência de cerceamento de defesa, porquanto a Corte Regional,
examinando as alegações do impugnante de falsidade das provas, concluiu
pela sua improcedência. Agravo regimental improvido”. NE: Alegação de
que documentos juntados pelo impugnado e sobre os quais o impugnante
não pode se manifestar serviram de base para a sentença. O Tribunal
assentou que “(...) a alegação de cerceamento de defesa não merece
prosperar, uma vez que consta do acórdão regional que a agravante
apresentou documentação em fase recursal e que suas alegações foram
apreciadas pela Corte a quo, embora infirmadas pelas declarações trazidas
com as contra-razões. Logo, não houve prejuízo à recorrente”.
(Ac. no 22.156, de 21.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. Fundamentos não
infirmados. Negado provimento”. NE: Sobre prova da data de
desincompatibilização, disse o Tribunal que “(...) não é fato público e
notório, como afirma a agravante, que não há expediente em repartição
pública aos sábados. Muitos são os órgãos públicos que trabalham
ininterruptamente, em especial na área de saúde”.
(Ac. no 22.822, de 19.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)



174 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Registro de candidato

“Agravo regimental. Recurso especial. Juntada de documento novo.
Possibilidade. Matéria constitucional. Fato superveniente. Suspensão da
pena. Sentença prolatada após o pedido de registro. Não-incidência do art.
1o, I, e, da LC no 64/90. Agravo regimental e recurso especial providos”.
NE: O agravante juntou decisão que julgou extinta a pena imposta: “(...)
tratando-se de matéria constitucional e da ocorrência de fato superveniente,
acolho a juntada do documento (...).”
(Ac. no 22.073, de 9.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Registro de candidatura impugnado em face de alegada ausência de
desincompatibilização de presidente de sindicato no prazo legal. O pré-
candidato impugnado juntou, na contestação, ata de afastamento do
sindicato. O juiz procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem abrir vista
ao impugnante para que se manifestasse sobre o documento. Alegação de
cerceamento de defesa e de falsidade da ata. Hipótese na qual houve
afronta ao disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Imperativo que
se tivesse intimado o impugnante para se manifestar sobre o documento.
(...)”
(Ac. no 21.988, de 26.8.2004, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min. Gilmar
Mendes.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Registro. Impugnação. Defesa.
Nulidade. Ausência. Certidão. Fé pública relativa. Cerceamento.
Provimento. Não se declara nulidade sem efetiva comprovação de prejuízo
(art. 219, CE). Certidão lavrada por oficial de cartório eleitoral goza de
presunção juris tantum de veracidade. Seu conteúdo pode ser ilidido por
prova robusta. Constitui cerceamento de defesa a negativa de produção de
provas tidas como imprescindíveis para se demonstrar o alegado”. NE: “(...)
presente dúvida fundada com relação à hora do protocolo do pedido de
registro das candidaturas, inviável desconsiderar requerimento para
produção de provas”.
(Ac. no 21.791, de 24.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Inelegibilidade: rejeição de contas (LC no 64/90, art. 1o, I, g): ressalva da
pendência da ação desconstitutiva da deliberação respectiva, que, fundada
em vícios formais, basta à suspensão da inelegibilidade: se alega o candidato
que faz prova da existência da ação – o Tribunal não lhe exige a prova do
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teor da petição inicial – e não a traz o impugnante, a quem propiciada a sua
produção, é de deferir-se o registro”. NE: “(...) além de parecer indiscutível
que notícia de jornal, por si só, felizmente, ainda não faz prova do fato
noticiado, este, no caso, é imprecisamente narrado (...). Patente, assim, a
sua inidoneidade para lastrear declaração de inelegibilidade”.
(Ac. no 20.161, de 19.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Registro de candidatura. Condição de elegibilidade. Comprovantes de
escolaridade, de domicílio eleitoral e declaração de bens. Documentos exigidos
pela Res.-TSE no 20.993, mas não apresentados, mesmo depois de aberta
oportunidade para tanto. Apelo que não indica divergência jurisprudencial ou
afronta a lei. Recurso especial não conhecido.” NE: “(...) não é possível deferir
o registro e aguardar a juntada dos documentos em ‘momento oportuno’, como
pretende o recorrente”.
(Ac. no 20.098, de 3.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Candidata a vereador. Cônjuge do prefeito. Art.
14, § 7o, da Constituição Federal. Pedido não impugnado. Possibilidade de
ser declarada de ofício a inelegibilidade. (...)” NE: “Ao silenciar a
recorrente não negando nas suas razões a condição de cônjuge do atual
prefeito, indiretamente admitiu sê-lo (...). Não bastasse a prova indireta, há
nos autos prova material (...) as suas declarações de bens (...) os dez
primeiros itens declarados em ambas são rigorosamente iguais (...)”
(Ac. no 18.429, de 17.10.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidato. Impugnação. Dilação probatória. Inteligência do art.
5o da LC no 64/90. É facultado ao juiz determinar a produção das provas
requeridas pelo impugnante se entender serem relevantes. (...)”
(Ac. no 14.072, de 25.2.97, rel. Min. Ilmar Galvão.)

“Registro de candidato. Cerceamento de direito de defesa. Juntada de
documentos após a contestação. Não-configuração por retratarem fato
conhecido e admitido por ambas as partes. Ausência de prejuízo. (...)”
(Ac. no 13.641, de 18.11.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Registro de candidato. Inelegibilidade. Abuso do poder econômico. LC no

64/90, art. 1o, I, alínea d. A impugnação ao pedido de registro de
candidatura, fundada em abuso do poder econômico, deve vir instruída com
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decisão da Justiça Eleitoral, com trânsito em julgado, sendo inadmissível a
apuração dos fatos no processo de registro. (...)”
(Ac. no 11.346, de 31.8.90, rel. Min. Célio Borja.)

Juntada de documento com recurso

“(...) Nos termos do Enunciado no 3 da Súmula do TSE, caso não se tenha
dado à parte oportunidade de apresentar certo documento – cuja falta
acarretou o indeferimento do pedido de registro, – esse pode ser juntado
com o recurso. No caso, após a interposição do recurso, o recorrente
pretende juntada de documentação com intuito de atestar a regularidade do
registro de sua candidatura. Não se verifica a incidência do Verbete no 3 da
Súmula do TSE. (...)”
(Ac. de 3.10.2006 no AgRgREspe no 27.172, rel. Min. Gerardo Grossi; no mesmo
sentido o Ac. de 24.10.2006 no AgRgREspe no 27.200, do mesmo relator.)

“(...) Hipótese em que o agravante teve prazo suficiente para suprir as
irregularidades e não o fez, inviabilizando, assim, a sua pretensão em ver
admitida a nova documentação trazida com o presente agravo. (...)”
(Ac. de 3.10.2006 no AgRgREspe no 26.766, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Indeferimento. Registro. Candidato. Deputado estadual. Insuficiência.
Prova. Desincompatibilização. Cargo público. Recurso ordinário. (...)
Hipótese em que o juiz relator foi diligente e intimou o agravante, por duas
vezes, para sanar a falta de comprovação de seu afastamento. Entretanto,
os documentos juntados não foram hábeis para comprovar a tempestiva
desincompatibilização. Descabida, outrossim, a pretensão do agravante em
ver admitida a nova documentação trazida com o recurso ordinário, o que
seria admissível apenas em caso de não lhe ter sido dada oportunidade para
complementar a documentação na origem, conforme entendimento desta c.
Corte (REspe no 19.975/MT, rel. Min. Sepúlveda Pertence, sessão de
3.9.2002). (...)”
(Ac. de 3.10.2006 no AgRgRO no 1.161, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Recurso especial. Registro de candidatura. (...) Deputado estadual.
Inexatidão das certidões. Disparidade entre os números dos documentos de
RG e CPF. Notificação do candidato. Indeferimento do registro. Juntada de
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novos documentos com o recurso. Impossibilidade. (...)” NE: “(...) Havendo
notificação para sanar o vício na instância ordinária, não se verifica
cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal. Mais. Somente
nos casos em que essa notificação não se verificou é que se admite a
apresentação de documentos nesta fase recursal.”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgREspe no 26.874, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Registro de candidatura. Candidato. Deputado federal. Decisão regional.
Deferimento. Recurso. Alegação. Falta. Quitação eleitoral. Prestação de
contas. (...)” NE: “O eminente relator, respondendo a embargos de
declaração, entendeu não ser cabível a juntada de documentos em recurso
especial. Nesse ponto, peço vênia a S. Exa. para entender, no que diz
respeito a pedido de registro e a fato novo (...) que, no caso, se aplica o art.
462 do Código do Processo Civil. Ou seja, trata-se de fato novo que tem
influência no julgamento da causa.”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgEDclRO no 1.012, rel. Min. Gerardo Grossi, red.
designado Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Registro de candidatura. Indeferimento. (...) Desincompatibilização.
Escolha em convenção. Ausência. (...) Nos termos da Súmula-TSE no 3, a
possibilidade de sanar a falha com a juntada da documentação com o
recurso, só se dá no caso de não ter sido dada oportunidade para o
suprimento da omissão, o que não se aplica ao caso dos autos. (...)” NE:
“Como se sabe, o entendimento do TSE é no sentido de admitir a juntada de
novos documentos nos embargos declaratórios para esclarecer situação já
noticiada nos autos, mas não para infirmar o ora declarado.”
(Ac. de 25.9.2006 no AgRgRO no 1.285, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Hipótese em que, tendo sido dado ao recorrente prazo suficiente para
suprir irregularidade, quedou-se ele inerte, ensejando, assim, o indeferimento
do pedido de registro. Precedente. Agravo a que se nega provimento.” NE:
“Assim, tenho por descabida, aqui, a pretensão do recorrente em ver
admitida a nova documentação que fora encaminhada com os embargos.
(...)”
(Ac. de 21.9.2006 no AgRgREspe no 26.515, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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“(...) Registro de candidatura. Art. 22, parágrafo único, da Lei no 9.096/95.
Dupla filiação configurada. Não-apresentação de documentos. Notificação
conforme art. 32 da Res.-TSE no 22.156/2006. Impossibilidade de juntar a
documentação faltante na via especial. Súmula-TSE no 3. Inaplicabilidade.
1. O requerente alega que apresentou pedido de desfiliação ao PRP e ao
juízo eleitoral em 19.9.2005. No entanto, o juízo da 1a Zona Eleitoral do
Estado de Roraima entendeu configurada a dupla filiação, em virtude da
incongruência entre os números do título de eleitor constantes em cada
pedido. 2. Em requerimento de registro de candidatura, esta Corte admite a
juntada de documentos quando esta não foi oportunizada na instância
ordinária e quando o documento faltante acarretou o indeferimento do
pedido de registro. 3. O requerente foi devidamente intimado (fls. 19) em
16.8.2006 a sanar a irregularidade referente a sua filiação partidária. 4.
Inadmissível, nesta fase recursal, a juntada de diversos documentos com
intuito de atestar a regularidade do pedido de registro indeferido. Inaplicável
no caso a Súmula no 3 desta Corte. (...)”
(Ac. de 14.9.2006 no REspe no 26.538, rel. Min. José Delgado; no mesmo sentido
o Ac. de 26.9.2006 no AgRgRespe no 26.793; o Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.090,
ambos do mesmo relator; e o Ac. de 29.9.2006 no AgRgREspe no 26.846, rel. Min.
Gerardo Grossi.)

“Recurso ordinário. Registro de candidatura. Indeferimento. Filiação
partidária não comprovada. (...)” NE: “(...) o caso concreto não comporta a
exceção admitida por esta Corte quanto à apresentação do documento
nesta fase recursal. Não se verifica a hipótese prevista pelo Enunciado no 3
da súmula do TSE. (...)”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 921, rel. Min. José Delgado.)

“Eleições 2004. Registro de candidatura. Candidato a prefeito. Impugnação.
Juntada. Documentos. Recurso eleitoral. Possibilidade. Cerceamento de
defesa. Não-caracterização. Inelegibilidade. Suspensão. Direitos políticos.
Não-configuração. 1. Não há óbice na juntada de documentos por ocasião
da interposição de recurso eleitoral, uma vez que o art. 33 da Res.-TSE no

21.608/2004 permite a conversão do julgamento em diligência quando
houver falha ou omissão no pedido de registro. 2. Não há cerceamento de
defesa em face da juntada de documentos no recurso eleitoral, porque se
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faculta à parte contrária manifestar-se sobre eles, em contra-razões. (...)
Recurso especial improvido”.
(Ac. de 18.10.2004 no REspe no 22.014, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo
sentido do item 1 da ementa o Ac. de 24.8.2006 no RO no 917, rel. Min. Carlos
Ayres Britto.)

“Eleições 2004. Registro. Candidato. Vereador. Indeferimento.
Desincompatibilização. Cargo. Funcionário público. Prova. Ausência. Reexame
de matéria fática. Impossibilidade. (...) 2. Demais disso, a questão situa-se no
campo probatório, sendo certo que esta Corte aprecia o universo fático da
controvérsia a partir do revelado no acórdão recorrido. E, neste, está consignado
que o ora agravante, embora intimado a suprir ausência de documento em seu
pedido de registro, não sanou a irregularidade na instrução, nem mesmo na
oportunidade de interpor seu recurso eleitoral. Agravo improvido”. NE: O
recorrente juntara prova documental de desincompatibilização em sede de
embargos de declaração.
(Ac. no 22.856, de 13.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleição 2004. Fundamento não
infirmado. Negado provimento”. NE: “A juntada de documento após a
interposição do recurso especial é inviável. (...) O processo de registro de
candidatura tem seu momento próprio para a instrução, cabendo às
instâncias ordinárias analisar esses fatos”.
(Ac. no 23.330, de 28.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Direitos Eleitoral e Processual. Recurso especial recebido como ordinário.
Agravo. Registro de candidatura. Contas. Rejeição. Juntada de documentos
novos após decorrido o prazo para declaratórios. Preclusão. Irregularidades.
Ação anulatória. Orientação da Corte. Negado provimento. (...) II – Em
registro de candidatura, se a matéria foi tratada no Tribunal de origem, por
construção jurisprudencial mais liberal, é possível a juntada de documentos
em sede de embargos declaratórios. III – Embora possível a
complementação em embargos declaratórios, essa somente pode ocorrer no
prazo desse recurso.”
(Ac. no 20.452, de 10.10.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)
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“Registro de candidatos. Senador e suplente. Falta de certidão criminal e de
fotografia do titular. Arts. 11, § 3o, da Lei no 9.504/97 e 29 da Resolução no

20.993. Regularização. Oportunidade. Ausência. Documentação juntada
com o recurso. Admissibilidade. Registro deferido. Decisão condicionada ao
deferimento do registro do segundo suplente. Pedido de substituição.
Pendência de julgamento pela Corte Regional. Recurso examinado como
ordinário (Acórdão no 20.162) a que se dá provimento”. NE: “Realmente
assiste razão aos recorrentes quando afirmam que não foram observados os
arts. 11, § 3o, da Lei no 9.504/97 e 29 da Resolução no 20.993, porque não
foi dada oportunidade para a apresentação dos documentos faltantes. Como
os referidos documentos foram apresentados com o recurso, o registro do
candidato deve ser deferido (...)”.
(Ac. no 20.433, de 30.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso ordinário. Registro de candidatura. Desincompatibilização.
Indeferimento pelo TRE em sede de embargos de declaração. Inviabilidade.
Efeitos modificativos. Excepcionalidade. Não sendo os embargos de
declaração sucedâneos de ação de impugnação de registro de candidatura,
é inadmissível que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para reformar
acórdão que deferiu pedido de registro de candidatura. Existência, ademais,
de demonstração suficiente acerca do afastamento do cargo no prazo
legal”. NE: “(...) tenho por admissível o exame dos documentos por ele ora
trazidos, visando a confirmar a sua desincompatibilização do serviço público
no prazo legal. Em recente julgado, entendeu este Tribunal ser possível
examinar-se documentos colacionados aos autos, em contra-razões, após a
interposição do recurso, em hipótese que visava à comprovação do
afastamento de servidora municipal de suas funções, considerada a
circunstância de ter sido o ‘primeiro momento aberto à parte para
manifestar-se a respeito’ (...)”.
(Ac. no 646, de 26.9.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Registro de candidatura: exigência de notificação pessoal do candidato e
não apenas do partido ou coligação, para apresentar documento pessoal
(prova de escolaridade), que, é de presumir, só o primeiro poderia oferecer:
admissibilidade, em tais circunstâncias, da produção da prova documental
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nos embargos de declaração opostos à decisão que, à falta dela, indeferira o
registro do candidato”.
(Ac. no 583, de 20.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Registro de candidatura: possibilidade de remessa via fac-símile de
documentos reclamados, se juntados os originais com o recurso, no prazo
legal.”
(Ac. no 547, de 20.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Recurso ordinário. Registro de candidatura. Indeferimento. Ausência de
documentos. Comprovação em sede ordinária. Restando comprovado que
não foi aberto prazo para sanar a irregularidade e que o recorrente
apresentou à Corte Regional o documento, em sede de embargos
declaratórios, há de ser deferido o registro. (Precedente: Ac. no 15.814, de
23.2.99, rel. Min. Eduardo Alckmin.) Recurso provido.”
(Ac. no 20.233, de 19.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Registro de candidatura. Ausência de comprovante de escolaridade.
Documento exigido pela Res.-TSE no 20.993, mas não apresentado, mesmo
depois de aberta oportunidade para tanto. Apelo que não indica divergência
jurisprudencial ou afronta a lei. Recurso especial não conhecido”. NE: “(...)
não se pode aceitar a juntada de documento com as razões de recurso, o
que seria admissível somente na hipótese de não ter sido dada ao candidato
chance de complementar a documentação na instância recorrida”.
(Ac. no 20.231, de 12.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Intimação para a complementação dos
documentos realizada pela Corte Regional. Não-apresentação das certidões
criminais do domicílio eleitoral e de fotografia em preto e branco. Art. 29 da
Resolução no 20.993. Observância. Não-indicação de ofensa a dispositivo
legal e de divergência jurisprudencial. Recurso especial não conhecido”.
NE: “(...) o recorrente só juntou a documentação que faltava posteriormente
à interposição do recurso, o que seria admissível apenas na hipótese de não
ter sido dada ao candidato chance de complementar a documentação”.
(Ac. no 20.121, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Registro de candidatura. Intimação para a complementação dos
documentos realizada pela Corte Regional. Não-apresentação das vias
originais das certidões de quitação eleitoral, de filiação partidária e de objeto
e pé referente à ação penal noticiada nos autos. Art. 29 da Resolução no

20.993. Observância. Recurso não conhecido”. NE: “(...) não se pode
aceitar a juntada de documentos com as razões de recurso, o que seria
admissível somente na hipótese de não ter sido dada ao candidato chance
de complementar a documentação. (...)”
(Ac. no 20.039, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura: quando se admite que a contraprova de fato
obstativo se faça no recurso. O que se admite seja objeto de contraprova no
recurso é o alegado obstáculo ao registro sobre o qual o candidato não
tenha sido ouvido antes da decisão que o indeferiu, seja porque tomado em
consideração de ofício, seja quando, argüido mediante impugnação, o
interessado não haja sido notificado para sanar a falta ou a dúvida suscitada:
se o foi, o silêncio importa preclusão. Recurso a que se nega provimento.”
(Ac. no 608, de 10.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Registro de candidatura (...) Desincompatibilização. Documento
apresentado com os embargos de declaração. Comprovação de
afastamento tempestivo. Recurso a que se deu provimento”.
(Ac. no 567, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidato. Declaração de desincompatibilização que traz data
incorreta. Apresentação de novos documentos. Possibilidade. Recurso
provido”. NE: “(...) verifica-se que os novos documentos apresentados no
mesmo dia do julgamento dos embargos de declaração, e que não foram
analisados naquele momento, são aptos para comprovar o efetivo
afastamento do recorrente no período de três meses, exigido pela Lei
Complementar no 64/90. (...) Assim, dou provimento ao recurso para deferir
o registro (...)”.
(Ac. no 554, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso ordinário. Registro de candidatura. Desincompatibilização de
dirigente sindical (LC no 64/90, art. 1o, II, g). Prova do afastamento.
Documentos. I – Se o acórdão regional questiona a autenticidade dos
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documentos apresentados para provar o afastamento do candidato no prazo
legal, o interessado pode trazer contraprova com o recurso ordinário. II –
Recurso ordinário provido”.
(Ac. no 568, de 5.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) 1. Compete ao TSE, no exercício de suas atribuições, expedir
resoluções disciplinando o registro de candidatos. 2. Impondo o TRE a
juntada de certidões que não aquelas constantes da Lei no 9.504/97 e Res.-
TSE no 20.561/2000, pode o candidato trazer ditos documentos quando da
interposição de recurso dirigido à Corte Regional Eleitoral. (...)” NE: O
candidato gozava de foro privilegiado e o TRE exigiu certidão criminal do
Tribunal competente para o seu julgamento.
(Ac. no 17.613, de 9.11.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter.)

“(...) Candidatos. Registro. Impugnação. Contas. Rejeição. Inelegibilidade.
Prova pré-constituída. 1. Segundo a Súmula-TSE no 3, quando não aberta
oportunidade para suprimento da falha apontada, pode o documento ser
juntado com o recurso ordinário. 2. Protestando-se pela posterior juntada de
documento apto à demonstração do alegado, há que ser aberta oportunidade
para tal finalidade (...)”
(Ac. no 16.941, de 10.10.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter.)

“(...) Registros de candidaturas. Complementação de documentação.
Inércia dos candidatos. (...) 1. Nos termos da Lei no 9.504/97, art. 11, e da
Resolução no 20.100/98, facultou-se aos candidatos a complementação dos
documentos necessários a concessão dos registros, havendo transcorrido in
albis o prazo fixado. Inaplicabilidade da Súmula-TSE no 3. (...)”
(Ac. no 301, de 24.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“(...) 2. Equívoco verificado na documentação apresentada pelo candidato,
quanto ao número do seu CPF. 3. Fato satisfatoriamente esclarecido com a
apresentação de declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal,
bem como certidões negativas de nada-consta da Justiça Federal, juizados
criminais e da Justiça Eleitoral.” NE: Documento de esclarecimento
apresentado com o recurso ordinário.
(Ac. no 334, de 21.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)
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“(...) Registro de candidatura. Instrução deficiente. Conversão do
julgamento em diligência. Inércia dos candidatos (...) 1. Indefere-se o
registro se, intimado para suprir a deficiência da instrução do pedido, o
candidato deixa transcorrer in albis o prazo fixado pela Justiça Eleitoral. 2.
Súmula-TSE no 3. Inaplicabilidade a espécie. A incidência do verbete desta
Corte somente é cabível quando o juízo não tenha facultado aos
interessados oportunidade para complementar a documentação (...)” NE:
Documentos juntados com o recurso especial.
(Ac. no 15.439, de 2.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Registro de candidatura (...) Indeferimento do pedido de registro por falta
de documentação – art. 11, § 1o, da Lei no 9.504/97. Diligência com prazo
de 48 (quarenta e oito) horas quando a lei prevê o prazo de 72 (setenta e
duas) horas para suprir as omissões. Documentação juntada com o recurso
ordinário. Aplicação súmula de no 3 do TSE. (...)”
(Ac. no 15.416, de 31.8.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Registro de candidato. Indeferimento por falta de documentação. Art. 11, §
1o, da Lei no 9.504/97. Não-cumprimento de diligência. Complementação
não efetuada com o recurso ordinário. Recurso não provido.”
(Ac. no 200, de 31.8.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Registro de candidato. Indeferimento por falta de apresentação da
documentação exigida em lei. Art. 11, § 1o, da Lei no 9.504/97. Possibilidade
de complementá-la com a petição de recurso ordinário. Registro deferido.”
(Ac. no 180, de 31.8.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Registro de candidatos. Diligência determinada pelo juiz, tendente a que se
demonstrasse o afastamento oportuno de servidores públicos. Prova tida
como insatisfatória. Possibilidade de complementá-la com a petição de
recurso ordinário.”
(Ac. no 14.371, de 23.10.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Candidato a vereador. Registro de candidatura. Indeferimento por falta de
certidão do distribuidor criminal. Admissibilidade jurisprudencial de
complementação de instrução documental do pedido de registro por ocasião
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do recurso ordinário (art. 37 da Resolução no 17.845). Certidões juntadas já
estando o processo distribuído no TRE. (...)”
(Ac. no 12.668, de 20.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

Ônus da prova

“(...) Registro de candidato. (...) Impugnação. Indeferimento do registro.
Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90. Prefeito. Rejeição de contas.
(...) Ônus da prova. Impugnante. (...) O recorrente juntou documentos
comprovando que suas contas, enquanto prefeito, foram aprovadas pela
Câmara Municipal. Cumpria ao impugnante o ônus de comprovar a rejeição
por órgão competente. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.053, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Recurso contra indeferimento de registro de candidato. (...) Art. 9o da
Lei no 9.504/97. Imprescindibilidade de candidato estar filiado a pelo menos
um ano, contado da data da eleição, a partido político pelo qual pretende
concorrer. (...) 2. O recorrente não comprovou a alegação de que a
impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral é intempestiva. O
art. 333 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe a quem o alega. (...)”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 932, rel. Min. José Delgado.)

“Registro de candidato. Duplicidade de filiação. Declaração de nulidade de
filiação. Sentença transitada em julgado. Prova. Ônus do recorrente.
Negativa de prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Agravo regimental
desprovido”.
(Ac. no 24.427, de 30.11.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Recurso Especial. Registro. Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, LC no 64/90. Não-
ocorrência. (...)” NE: “(...) é ônus do impugnante demonstrar a natureza
insanável da irregularidade (art. 3o, § 3o, do RITSE)”.
(Ac. de 13.10.2004 no AgRgREspe no 24.473, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no
mesmo sentido o Ac. de 29.9.2006 nos EDclRO no 1.202, rel. Min. José Delgado,
red. designado Min. Marcelo Ribeiro.)

“Inelegibilidade: rejeição de contas (LC no 64/90, art. 1o, I, g): ressalva da
pendência da ação desconstitutiva da deliberação respectiva, que, fundada
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em vícios formais, basta à suspensão da inelegibilidade: se alega o candidato
que faz prova da existência da ação – o Tribunal não lhe exige a prova do teor
da petição inicial – e não a traz o impugnante, a quem propiciada a sua produção,
é de deferir-se o registro”. NE: “(...) o relator assinou ao impugnante o prazo
de três dias para réplica à contestação, ocasião em que poderia ter trazido
fácil contraprova – o conteúdo da petição inicial da ação desconstitutiva, se
entendesse que dele não adviria a suspensão da inelegibilidade (fl. 56). Não o
fez, nem naquela ocasião, nem ao contrariar o presente recurso. Para impor-
lhe, nas circunstâncias, o ônus da contraprova, acresce que, na contestação, o
recorrente – depois de asseverar que a rejeição das contas se deliberara ‘sem
conceder, ao impugnado qualquer direito de proferir explicações sobre a
matéria’ – acrescentara que propôs ação declaratória de nulidade, ‘para ver
modificada a decisão da Câmara, em razão dos vícios contidos no procedimento
adotado por aquela entidade legislativa’ (fl. 50)”.
(Ac. no 20.161, de 19.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Recurso especial recebido como ordinário. Registro de candidatura.
Servidor público. Alegação de ausência de prova de desincompatibilização.
Ônus da prova do impugnante (CPC, art. 333, I). (...) II – Incumbe ao
impugnante provar que a desincompatibilização não ocorreu no plano fático
ou fora do prazo estabelecido pela LC no 64/90 (CPC, art. 333, I). III –
Recurso a que se nega provimento”.
(Ac. no 20.028, de 5.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Recurso. Registro de candidatura. Impugnação. Rejeição de contas. A
falta de documentação do alegado, não configura a inelegibilidade desejada.
Cabe ao impugnante o ônus da prova. (...)” NE: O impugnante juntou na
petição inicial cópia do rol de responsáveis que tiveram suas contas julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas da União e requereu, como meio de
prova, fosse oficiado ao Tribunal de Contas, solicitando cópia do inteiro teor
da decisão, bem como informação sobre sua irrecorribilidade.
(Ac. no 15.347, de 18.8.98, rel. Min. Costa Porto; no mesmo sentido o Ac. no 143,
de 21.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Registro de candidatura. Acórdão que entendeu não configuradas as
hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1o, inciso I, alíneas e, g e h, da
LC no 64/90. Compete ao impugnante provar o trânsito em julgado de
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sentença criminal condenatória, que se faz mediante certidão própria, não
sendo suficiente cópia da decisão que negou seguimento aos recursos
especial e extraordinário. (...)”
(Ac. no 14.204, de 20.11.96, rel. Min. Ilmar Galvão.)

Oportunidade para produção da prova

“Registro de candidatura. Impugnação por rejeição de contas. Decisão do
Tribunal de Contas não juntada com a inicial. Requerimento de diligência
deferido pelo juiz. Documentos protocolizados após o prazo do § 2o do art.
5o da LC no 64/90. Impossibilidade de serem admitidos. (...)” NE: Não há
necessidade de a prova vir acompanhando a inicial da impugnação ao
registro, sendo possível que apenas seja especificada de pronto. Essa deve
ser juntada aos autos “em cinco dias após o término do prazo para
contestação, nos termos do § 2o do art. 5o, após o que deveria ser
concedida oportunidade para alegações finais, nos termos do art. 6o, de
modo a evitar cerceamento de defesa.”
(Ac. no 16.861, de 14.9.2001, rel. Min. Fernando Neves.)

Prova testemunhal

“Recurso ordinário. Candidatura. Parentesco. Registro. Impugnação.
Inelegibilidade. Art. 14, § 7o, da Constituição Federal. (...) 1. Indefere-se a
prova testemunhal quando irrelevante para o deslinde da controvérsia (art.
5o da LC no 64/90). (...)”
(Ac. de 29.8.2006 no RO no 923, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Decisão. Instâncias ordinárias. Indeferimento. Registro. Candidato.
Vereador. Servidor público. Desincompatibilização. Controvérsia.
Afastamento de fato. Necessidade. Produção. Prova testemunhal
requerida. Art. 41 da Res.-TSE no 21.608. Precedente. 1. Em face da
controvérsia acerca do afastamento de fato de candidato, para se aferir a
sua desincompatibilização de cargo público, torna-se necessária a produção
de prova testemunhal por ele devidamente requerida. 2. Recurso especial
conhecido e provido para anular o feito a partir da contestação, a fim de que
o juiz eleitoral proceda à oitiva de testemunhas”.
(Ac. no 22.888, de 18.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Agravo regimental. Substituição de candidato. Desincompatibilização.
Servidor público. Necessidade. (...) Não provido”. NE: “Não há falar em
cerceamento de defesa, porque não acatado o pedido de produção de prova
testemunhal”.
(Ac. no 23.135, de 23.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso especial. Registro. Eleições 2002. Impugnação. Ausência de
condição de elegibilidade. Filiação partidária apreciada em processo próprio.
Reabertura de instrução para oitiva de testemunhas. Indeferimento.
Cerceamento de defesa não configurado. Recurso de que não se conhece”.
(Ac. no 20.042, de 10.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Registro. Dupla filiação caracterizada. Preliminares de cerceamento.
Afastadas. Aplicação do art. 22, parágrafo único, da Lei no 9.096/95. (...)”
NE: “O argumento de haver arrolado, na ocasião própria, testemunha para
ser ouvida não obrigava o magistrado a realizar a oitiva. A interpretação do
art. 5o da Lei Complementar no 64/90 só conduz ao entendimento de que,
em se tratando de matéria exclusivamente de direito, não está o juiz adstrito
àquela audiência.”
(Ac. no 16.715, de 19.9.2000, rel. Min. Costa Porto.)

“Registro de candidato. Cerceamento de direito de defesa. (...) Prova
testemunhal. A sua negativa não importa, por si só, cerceamento de defesa,
ainda mais quando os fatos da lide estão sobejamente esclarecidos
documentalmente. (...)”
(Ac. no 13.641, de 18.11.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

Teste ou prova de alfabetização

Vide também o item Documentação – Comprovante de escolaridade.

“Embargos de declaração. Agravo regimental. Recurso especial. Eleições
2004. Registro de candidato. Analfabetismo. Candidata ao cargo de
vereador no pleito de 2004 que, no entanto, concorreu como substituta da
candidata a prefeito de sua coligação, que renunciara. Desnecessária a
realização de novo teste de escolaridade se, em seu processo de registro ao
cargo de vereador, foi considerada alfabetizada, com decisão transitada em
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julgado. Ausência de omissão a ser sanada. Embargos de declaração
rejeitados”.
(Ac. no 25.202, de 6.10.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. Registro de
candidato. Analfabetismo. O TRE aprovou a candidata no teste de
escolaridade realizado em seu processo de registro ao cargo de vereador.
Portanto, não pode vir a ser considerada analfabeta em procedimento
diverso de substituição à candidata ao cargo de prefeito relativo ao mesmo
pleito. Ausência de ofensa às súmulas-STF no 279 e no 291. Agravo
regimental a que se nega provimento”.
(Ac. no 25.202, de 28.6.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Registro de candidatura. Alfabetização. (...) Não
comparecendo o candidato ao teste para aferir sua condição de
alfabetizado, a decisão deve ser tomada, tendo em vista as demais provas
existentes nos autos. (...) Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Ac. no 24.820, de 18.10.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo regimental. Registro de candidato. Analfabetismo. Quando o teste
de alfabetização, apesar de não ser coletivo, traz constrangimento ao
candidato, não pode ser considerado legítimo. Agravo regimental a que se
nega provimento”.
(Ac. no 24.343, de 11.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. Impugnação.
Registro de candidato. Aplicação de teste. Analfabetismo. Exame de
provas. Impossibilidade. Ausência de dissídio jurisprudencial. 1. Havendo
dúvida quanto à alfabetização do candidato, pode o juiz promover a aferição
por meio de teste. (...) Agravo regimental improvido”. NE: A candidata “(...)
apresentou como comprovante de escolaridade uma declaração da
Secretaria Municipal de Educação com a informação de ter obtido êxito em
teste contendo as matérias básicas do ensino fundamental”; realizado
exame, constatou-se o analfabetismo.
(Ac. no 23.264, de 23.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)



190 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Registro de candidato

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidato.
Indeferimento. Analfabetismo. Comprovante de escolaridade. Ausência. 1.
Não é lícito ao juiz eleitoral realizar teste coletivo, no entanto o candidato
deve comprovar sua alfabetização mediante a apresentação de documento
idôneo de escolaridade ou de declaração de próprio punho, a teor do art. 28
da Res.-TSE no 21.608/2004. 2. Caso o juiz não conceda prazo para o
suprimento de falha, o documento pode ser apresentado com o recurso para
o TRE (Súmula-TSE no 3). Agravo regimental não provido”.
(Ac. no 23.050, de 23.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo regimental. Registro de candidato. Analfabetismo. Quando o
comprovante de escolaridade não se mostrar suficiente para formar a
convicção do juiz, deve-se exigir declaração de próprio punho do candidato.
Se for intimado e não comparecer em cartório para firmar essa declaração,
perderá oportunidade de comprovar sua condição de alfabetizado. Agravo
regimental a que se nega provimento”.
(Ac. no 22.128, de 23.9.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Condição de alfabetizado. Reexame.
Matéria não ventilada nas decisões regionais. Não provido”. NE: “(...)
assentou esta Corte que a ausência de documento idôneo de escolaridade
poderá ser suprida por declaração de próprio punho, podendo o juiz, se
julgar necessário, determinar a aferição da condição de alfabetizado do
candidato por outros meios (Respe no 21.681/PB, rel. Min. Peçanha
Martins, sessão de 12.8.2004). A aplicação de teste para avaliar a condição
de alfabetizado não constitui abuso de autoridade”.
(Ac. no 23.156, de 21.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro. Candidatura. Vereador. Analfabetismo. Aferição. Teste coletivo.
Aplicação. Juiz eleitoral. Impossibilidade. Comprovante de escolaridade.
Art. 28, VII, da Res.-TSE no 21.608. Exigência. Atendimento. 1. Consoante
decidido por esta Corte Superior, não é facultada a aplicação de teste
coletivo para aferir a alfabetização de candidato. Precedente: Recurso
Especial no 21.707, relator Ministro Humberto Gomes de Barros. 2. Tendo o
candidato apresentado comprovante de escolaridade, cuja validade não foi
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questionada, resta atendida a exigência do art. 28, VII, da Res.-TSE no

21.608, devendo ser deferido o registro. Recurso conhecido e provido”.
(Ac. no 22.884, de 20.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Registro. (...) No processo eleitoral, que deve atender
aos princípios da celeridade e da concentração, nada impede que o juiz,
havendo dúvida quanto à alfabetização do candidato, promova, ele próprio, a
aferição. (...)” NE: “Para a formação do seu livre convencimento, nos
termos do Código de Processo Civil, pode o juiz realizar inspeção judicial,
assistido ou não por perito (arts. 440 e 441 do CPC e 46 da Res.-TSE no

21.608/2004).”
(Ac. no 22.842, de 19.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro de candidatura. Indeferido. Analfabetismo. Aferição. Teste. Não-
comparecimento do candidato. (...) O não-comparecimento do candidato ao
teste de alfabetização conduzirá a que a decisão seja tomada tendo em vista
as demais provas. (...)” NE: “Carteira Nacional de Habilitação não é
comprovante de escolaridade”.
(Ac. no 22.587, de 18.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro. Indeferimento. Candidatura. Vereador. Analfabetismo. Aferição.
Teste. Aplicação. Juiz eleitoral. Art. 28, VII e § 4o, Res.-TSE no 21.608.
Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Inexistência. 1. Para
comprovação de sua alfabetização, é facultado ao candidato, na ausência do
comprovante de escolaridade, apresentar a declaração de próprio punho a
que se refere o art. 28, § 4o, da Res.-TSE 21.608. Não obstante, esse
mesmo dispositivo permite que o juiz, se for o caso, determine a aferição da
alfabetização, por outros meios, o que será feito caso persista dúvida quanto
à declaração apresentada. Embargos rejeitados”.
(Ac. no 21.920, de 18.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Recurso especial. A mera semelhança entre as
hipóteses não traduz a identidade de situações. Dissenso jurisprudencial não
comprovado. Agravo não provido.” NE: “(...) o fato de o pré-candidato
estar no exercício de mandato eletivo, ou tê-lo exercido, não comprova a
condição de alfabetizado. A aplicação do teste ocorre quando o juiz entende
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que a declaração de próprio punho é insuficiente para demonstrar o
requisito de escolaridade. (...)”
(Ac. no 22.436, de 13.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso especial. Registro de candidatura. Seguimento negado. Agravo
regimental. Realização de teste. Legalidade. Não-comprovação da condição
de alfabetizado. Em caso de dúvida quanto à documentação apresentada,
pode o juiz determinar a aferição da condição de alfabetizado do candidato
por outros meios. Agravo a que se nega provimento”.
(Ac. no 22.147, de 8.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro de candidato. Analfabetismo. Confissão do candidato em
audiência reservada de sua condição de analfabeto. A assinatura em
documentos é insuficiente para provar a condição de alfabetizado do
candidato. Recurso de que não se conhece”.
(Ac. no 21.958, de 3.9.2004, rel. Min. Gilmar Mendes; no mesmo sentido o Ac. no

21.732, de 19.9.2004, do mesmo relator, e quanto à confissão do candidato, o Ac.
no 21.921, de 24.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Alfabetização. Registro de candidatura.
Declaração de próprio punho. Apresentação. Teste coletivo.
Impossibilidade. Provimento. I – Havendo dúvida sobre a alfabetização do
candidato, o juiz poderá submetê-lo a teste. Contudo, esse não poderá ser
coletivo. (Precedente: REspe no 21.707/PB, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, sessão de 17.8.2004.) II – Pedido de registro de candidatura
deferido”.
(Ac. no 22.102, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Registro. Indeferimento. Candidatura. Vereador. Analfabetismo. Aferição.
Teste. Aplicação. Juiz eleitoral. Art. 28, VII e § 4o, Res.-TSE no 21.608, de
5.2.2004. 1. O candidato instruirá o pedido de registro de candidatura com
comprovante de escolaridade, o qual poderá ser suprido por declaração de
próprio punho, podendo o juiz, diante de dúvida quanto à sua condição de
alfabetizado, determinar a aferição por outros meios (art. 28, VII e § 4o, da
Res.-TSE no 21.608). 2. O teste de alfabetização, aplicado pela Justiça
Eleitoral, visa à verificação da não-incidência da inelegibilidade, a que se
refere o art. 14, § 4o, da Carta Magna, constituindo-se em instrumento
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legítimo. Vedada, entretanto, a submissão de candidatos a exames coletivos
para comprovação da aludida condição de elegibilidade, uma vez que tal
metodologia lhes impõe constrangimento, agredindo-lhes a dignidade
humana. Precedente: Acórdão no 21.707, de 17.8.2004, relator Ministro
Humberto Gomes de Barros. 3. ‘O exercício de cargo eletivo não é
circunstância suficiente para, em recurso especial, determinar-se a reforma
de decisão mediante a qual o candidato foi considerado analfabeto.’ Esse o
teor da Súmula-TSE no 15, publicada no DJ de 28, 29 e 30.10.96.
Precedente: Acórdão no 21.705, de 10.8.2004, relator Ministro Luiz Carlos
Lopes Madeira. 4. Contrariedade às conclusões das instâncias ordinárias,
que consideraram o candidato não alfabetizado, exigiria o reexame de
prova, insuscetível em sede de recurso especial, conforme Súmula no 279 do
egrégio Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido, mas improvido”.
(Ac. no 21.920, de 31.8.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Registro de candidato. Analfabetismo. Ausência de comprovante de
escolaridade e de declaração de próprio punho. Proibição de teste de
alfabetização público e coletivo. Reexame de prova. Na ausência do
comprovante de escolaridade, deve o juiz exigir declaração de próprio punho
do candidato antes de buscar a aferição por outros meios. Resolução-TSE
no 21.608, art. 28, VII, § 4o. Não tendo o juiz exigido tal declaração, é-lhe
permitido aplicar teste de alfabetização, desde que seja reservado, sem
trazer constrangimento ao candidato (art. 1o, III, da Constituição Federal).
Precedentes. Reexame de provas inviável em sede de recurso especial
(Súmula-STF no 279). Recurso a que se nega provimento”.
(Ac. no 21.762, de 31.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidato.
Indeferimento. Analfabetismo. Comprovante de escolaridade. Ausência.
Aplicação de teste. Possibilidade. 1. A ausência de documento de
escolaridade pode ser suprida pela declaração de próprio punho, podendo o
juiz determinar a realização de teste para aferir a condição de alfabetizado
do candidato (art. 28 da Resolução-TSE no 21.608/2004). 2. Não tendo o
juiz aberto prazo para o suprimento de falha, o documento poderá ser
juntado com o recurso para o TRE (Súmula-TSE no 3). 3. A nulidade quanto
à ausência de intimação para apresentar a documentação faltante deve ser
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alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Agravo
regimental não provido”.
(Ac. no 21.683, de 31.8.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Registro. Eleições de 2004. Analfabetismo. Teste. Declaração de próprio
punho. Possibilidade. Recurso provido em parte. A Constituição Federal não
admite que o candidato a cargo eletivo seja exposto a teste que lhe agrida a
dignidade. Submeter o suposto analfabeto a teste público e solene para
apurar-lhe o trato com as letras é agredir a dignidade humana (CF, art. 1o,
III). Em tendo dúvida sobre a alfabetização do candidato, o juiz poderá
submetê-lo a teste reservado. Não é lícito, contudo, a montagem de
espetáculo coletivo que nada apura e só produz constrangimento”.
(Ac. no 21.707, de 17.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Reclamação. Eleições de 2004. Prova de alfabetização. Resolução de
Tribunal Regional. Caráter ampliativo a resolução do TSE. Procedimento
atentatório à dignidade da pessoa humana. Suspensão definitiva. A
comprovação da condição de alfabetizado, para obtenção de registro como
candidato, obedece à norma do art. 28 da Resolução-TSE no 21.608/2004.
Faz-se pelo comprovante de escolaridade e, à falta deste, pela declaração
de próprio punho do interessado. Exame elementar de alfabetização ou teste
de escolaridade, em audiência pública, pode comprometer a reputação dos
pré-candidatos, que acabam expostos a situação degradante. Ritual
constrangedor, quando não vexatório, que afronta a dignidade dos
pretendentes, o que não se coaduna com um dos fundamentos da República,
como previsto no inciso III do art. 1o da Constituição Federal. Violação ao
inciso III do art. 5o da Carta Maior, ao art. 5o da Declaração Universal dos
Direitos Humanos e ao art. 11 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, 1969. Nas hipóteses de dúvida
fundada sobre a condição de alfabetizado, a aferição se fará
individualmente, caso a caso, sem constrangimentos. As resoluções dos
tribunais regionais não podem estreitar resoluções do TSE que tenham
caráter restritivo”.
(Ac. no 318, de 17.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro de candidatura. Indeferimento.
Analfabetismo. Aferição. Teste. Afronta art. 28, VII, § 4o, da Resolução-
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TSE no 21.608/2004. Comprovante de escolaridade. Apresentação. Recurso
provido. I – A ausência de documento idôneo de escolaridade poderá ser
suprida por declaração de próprio punho, podendo o juiz, se julgar
necessário, determinar a aferição da condição de alfabetizado do candidato
por outros meios. II – Não tendo sido questionada a validade do documento
comprobatório da escolaridade, deve-se deferir o registro”.
(Ac. no 21.681, de 12.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido
quanto ao item I o Ac. no 21.772, de 17.8.2004, do mesmo relator e, quanto ao
item II, os acórdãos nos 21.918 e 22.001, de 24.8.2004, e 22.090, de 31.8.2004, do
mesmo relator.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Registro. Indeferimento. Analfabetismo.
Comprovante de escolaridade nos autos. Se o candidato apresenta
comprovante de escolaridade, fica liberado da aferição da condição de
alfabetizado. O exercício de cargo eletivo não é circunstância suficiente
para, em recurso especial, determinar-se a reforma de decisão sobre falta
de alfabetização. Registro deferido. Provimento”.
(Ac. no 21.705, de 10.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Direito Eleitoral. Candidatura. Registro. Juntada extemporânea de
documento. Condição de alfabetizado. Não-demonstração. (...) II – Dá-se a
preclusão quando o interessado não pratica o ato oportunamente, como lhe
era devido. (...)” NE: “Quanto à alfabetização da candidata, sua declaração
de próprio punho não teve validade reconhecida pelo magistrado, que,
entretanto, lhe abriu prazo para sanar a irregularidade, o que ela não fez,
sem protestar, por outro lado, pela comprovação por qualquer outro meio”.
(Ac. no 19.951, de 3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Registro de candidatura. Alfabetização. O procedimento estabelecido no
art. 77 do Código Eleitoral, atinente a exclusão de eleitor, não se presta a
aferir alfabetização de candidato a cargo eletivo. (...)”
(Ac. no 13.484, de 5.8.97, rel. Min. Costa Leite.)

“Inelegibilidade. Analfabetismo. Não se convencendo o juiz, com base nos
elementos dos autos, de que o pretendente a registro de candidatura atende
ao requisito constitucional de ser alfabetizado, possível a realização de teste.
O não-comparecimento a esse conduzira a que a decisão seja tomada tendo
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em vista as demais provas. Verificar se foram bem avaliadas, não é tema do
especial.”
(Ac. no 13.898, de 28.9.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Inelegibilidade. Analfabetismo. 1. Teste. Não é ilegal nem ilegítima a
realização de teste pelo juiz, com o intuito de verificar, a propósito, as
condições do candidato. Precedentes do TSE. 2. Cabe ao Tribunal, ao
julgamento do recurso oposto à sentença, apreciar livremente a prova
existente nos autos. (...)”
(Ac. no 13.379, de 24.9.96, rel. Min. Nilson Naves.)

“Registro de candidato. Impugnação. Alegação de analfabetismo. Registro
deferido sem o exame de alfabetização requerido pelo Ministério Público.
Candidatura anterior a vereança. Sistema da livre convicção do juiz.
Inocorrência de violação aos arts. 5o e 6o da LC no 64/90. (...)” NE: O juiz
não está obrigado a realizar o teste para aferir analfabetismo, prevalecendo
o princípio do livre convencimento.
(Ac. no 13.077, de 19.9.96, rel. Min. Eduardo Alckmin; no mesmo sentido o Ac. no

13.055, de 18.9.96, rel. Min. Diniz de Andrada.)

“Alfabetização. Não há ilegalidade em procurar o juiz averiguar se quem
pretende registro como candidato atende a esse requisito de elegibilidade,
mediante a realização de teste, dispensado se trazida prova suficiente.”
(Ac. no 13.000, de 12.9.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“(...) Inelegibilidade. Analfabetismo. Não se substitui a conclusão do exame
feito perante o juiz eleitoral por indícios inconcludentes de que o postulante é
alfabetizado.”
(Ac. no 12.827, de 27.9.92, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Inelegibilidade. Analfabetismo. A assinatura do pedido de alistamento não
faz certa a alfabetização do candidato e não impede a diligência judicial
para apurá-la no processo de registro.”
(Ac. no 12.577, de 18.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)
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Generalidades

“Recurso especial. Agravo regimental. Registro. Candidatura. Substituição.
Candidato. Extemporaneidade. Indeferimento. Interposição. Recurso.
Intempestividade. Publicação. Decisão. Sessão. Nome. Advogado.
Desnecessidade. Prazo. Fase. Registro. Candidato. 1. Com a ressalva do
meu ponto de vista, esta Corte entendeu que não há exigência de que
conste o nome do advogado na publicação das decisões em sessão, em
matéria de registro, conforme debatido no Recurso Especial no 23.074/2004.
(...) 3. Agravo desprovido”.
(Ac. no 24.436, de 5.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleição 2004. Fundamento não
infirmado. Negado provimento”. NE: Em referência à conclusão dos autos
para sentença, “(...) cumprido o tríduo pelo juiz eleitoral, não há de se falar
em publicação da decisão em cartório nem da contagem do prazo a partir
da intimação pessoal, que não tem previsão legal em sede de registro de
candidatura”.
(Ac. no 24.431, de 2.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleição 2004. Fundamento não
infirmado. Negado provimento”. NE: Alegação de que o TRE não julgara o
recurso no prazo de 48 horas e que, por isso, seria imprescindível a
intimação da parte na forma da legislação comum. O Tribunal entendeu que
“Está assentado na jurisprudência que em se tratando de registro de
candidatura o recurso será julgado sem a publicação de pauta, e o acórdão
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será publicado em sessão” (MS no 2.941/MG, rel. Min. Fernando Neves,
sessão de 5.12.2000).
(Ac. no 24.097, de 29.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Registro de Candidatura. (...) 3. Recurso a que se nega provimento”. NE:
“Observo que o recurso não é intempestivo como alega a representante da
Procuradoria-Geral Eleitoral, ao fundamento de que o apelo teria sido
interposto antes da publicação da decisão no Diário da Justiça. Como é
cediço, as decisões proferidas em processos de registro de candidatura são
publicadas em sessão, por expressa determinação contida na LC no 64/90
(art. 11, § 2o), fluindo daí o prazo para recurso”.
(Ac. no 19.973, de 29.8.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Agravo regimental. Interposição. Preclusão consumativa. Recurso
especial. Preliminar de intempestividade. Não-aplicação, na espécie, do
prazo do art. 11, § 2o, da LC no 64/90. Registro de candidatura. (...)
Ultimado o processo eleitoral, não mais se exige a celeridade que se revela
indispensável ao regular desenvolvimento dos pleitos eleitorais, não se
aplicando, portanto, o prazo do art. 11, § 2o, da LC no 64/90, quanto ao
recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. (...)” NE: O acórdão relativo ao
julgamento dos embargos de declaração foi publicado no Diário Oficial do
Estado: “Tendo em conta que o supracitado dispositivo da LC no 64/90 está
inserido no contexto da disciplina relativa às argüições de inelegibilidades,
que exigem processamento célere, para que se possibilite o regular
desenvolvimento dos pleitos eleitorais, na espécie, tenho que não mais havia
obrigatoriedade de o regional publicar em sessão a decisão em comento.
Muito embora se referissem a registro de candidatura, os declaratórios
foram opostos em 21.5.2001, além, portanto, do pico das eleições municipais
ocorridas em outubro de 2000. Daí não ser mais aplicável aquela regra”.
(Ac. no 19.556, de 18.6.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Mandado de segurança em que se pretende a reabertura de prazo para
recurso sob a alegação de que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional
não deveria ter sido publicado em sessão, tal como determina o art. 11, § 2o,
da LC no 64/90. Decisão que liminarmente julgou o mandado de segurança
incabível. Agravo não provido. 1. Aos processos de registro de candidatura
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aplicam-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar no 64/
90, entre eles o julgamento dos recursos sem inclusão em pauta e a
publicação dos acórdãos em sessão. 2. Inexistência de conflito com o art.
274, § 1o, do Código Eleitoral, norma geral que não se aplica aos processos
regidos por leis especiais. 3. Ausência de direito líquido e certo à reabertura
do prazo para recurso.”
(Ac. no 2.941, de 5.12.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso especial. Registro de candidato. Julgamento de agravo regimental
após a realização das eleições. Publicação em sessão. Possibilidade.
Afastamento do alegado cerceamento de defesa. Notas taquigráficas
disponibilizadas no dia da publicação. Embargos de declaração
intempestivos (...)” NE: “O período eleitoral se inicia com a realização das
convenções destinadas à deliberação das coligações e escolha dos
candidatos, findando-se com a diplomação dos eleitos. Nesse período,
aplicam-se as regras da LC no 64/90, que prevê que os feitos referentes a
registro de candidatura sejam julgados sem inclusão em pauta e com
publicação em sessão.”
(Ac. no 17.210, de 26.10.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Registro de candidato. Sentença entregue em cartório antes de três
dias da conclusão ao juiz. 1. Em processo de registro de candidatos, quando
a sentença for entregue em cartório antes dos três dias contados da
conclusão ao juiz, o prazo para o recurso só flui do termo final daquele
tríduo. 2. Aplicação da Súmula no 10 do TSE. (...)”
(Ac. no 16.440, de 12.9.2000, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido os
acórdãos nos 16.725, de 12.9.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter; e 14.543, de
11.11.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Embargos de declaração. Preliminar de intempestividade. Rejeitada.
Ausência de omissão, contradição, dúvida ou obscuridade. Os declaratórios
não se prestam para revisão do quanto decidido. Rejeitados.” NE:
Excepcionalmente, é necessária a publicação, no Diário da Justiça, de
decisão proferida em processo de registro de candidato à renovação da
eleição julgado fora do período próprio para registro.
(Ac. no 15.336, de 24.11.98, rel. Min. Costa Porto.)
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Cabimento

 Eleição municipal

“Decisão. Instâncias ordinárias. Indeferimento. Registro. Candidato.
Vereador. Servidor público. Desincompatibilização. Controvérsia.
Afastamento de fato. Necessidade. Produção. Prova testemunhal
requerida. Art. 41 da Res.-TSE no 21.608. Precedente. (...)” NE: “Observo
que esta Corte Superior tem entendido que o recurso cabível contra acórdão
regional que apreciou pedido de registro de candidatura é o recurso
especial”.
(Ac. no 22.888, de 18.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Recurso ordinário. Registro de candidato. Recebimento. Recurso
especial. Reexame de prova. Impossibilidade. (...) 1. Recebimento recurso
ordinário como recurso especial em processo de registro de candidatura em
eleições municipais por aplicação do princípio da fungibilidade. (...) Agravo
regimental desprovido”.
(Ac. no 817, de 7.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Recurso especial. Registro de candidato. Cargo. Vereador.
Indeferimento. Autoridade policial. Pedido de desincompatibilização no
prazo legal. Deferimento a destempo. Afastamento de fato. Ausência.
Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido”. NE: “Não procede a
alegação de que a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná deveria ter
esgotado a competência do TRE mediante a interposição de embargos
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infringentes, uma vez que esse recurso não é cabível no âmbito da Justiça
Eleitoral, por falta de previsão legal. (...)”
(Ac. no 22.753, de 18.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Recurso especial. Deferimento. Registro. Candidato. Eleição 2004. Cargo.
Vereador. Fundamento. Sócio-gerente. Empresa. Prestação de serviços.
Município. Desnecessidade. Desincompatibilização. Elegibilidade. Ressalva
do art. 1o, II, i, da LC no 64/90. Não-incidência. Provimento. (...)” NE: “Na
hipótese, das decisões dos tribunais regionais eleitorais em registro de
candidatura, cabível o recurso especial. Exegese do art. 121, § 4o, I a IV, da
Constituição Federal e 276, I e II, do Código Eleitoral”.
(Ac. no 22.229, de 3.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido os
acórdãos nos 22.239 e 22.240, de mesma data e relator.)

“Eleição 2004. Recurso ordinário recebido como especial. Princípio da
fungibilidade. Registro de candidato. Condenação criminal. (...) Recurso
especial desprovido”. NE: “(...) segundo prescreve o Código Eleitoral – art.
276, II, a e b –, somente é cabível recurso ordinário na hipótese de decisão,
proferida pela Corte Regional, em processos de competência originária que
versarem sobre expedição de diploma nas eleições federais e estaduais ou,
ainda, quando forem denegatórias de habeas corpus ou mandado de
segurança. A Constituição Federal, no art. 121, § 4o, incisos III, IV e V,
também estabelece as hipóteses de cabimento de recurso ordinário,
acrescentando, àquela lista, as decisões denegatórias de habeas data e
mandado de injunção, e as que versarem sobre inelegibilidades ou que
decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Esta não é
a hipótese dos autos, que cuida de registro de candidatura em eleição
municipal, no qual não se declara a inelegibilidade – reconhece-a ou não”.
(Ac. no 818, de 3.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso ordinário. Eleição 2004. Registro de candidatura. Cabível recurso
especial. Impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade. Apelo
não conhecido. I – Na hipótese, o apelo cabível contra acórdão regional que
apreciou pedido de registro de candidatura é o recurso especial. II –
Inaplicável o princípio da fungibilidade quando das razões do apelo não se
pode aferir alegação de violação a norma nem dissídio jurisprudencial”.
(Ac. no 814, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“Recurso ordinário. Eleição 2004. Registro de candidatura. Apelo recebido
como recurso especial. Filiação partidária. Reexame. Impossibilidade.
Recurso desprovido. I – Na hipótese, o apelo cabível contra acórdão
regional que apreciou pedido de registro de candidatura é o recurso
especial. (...)” NE: Indeferimento de registro de candidato a vereador: “(...)
na hipótese, o apelo cabível contra acórdão regional que apreciou pedido de
registro de candidatura é o recurso especial”.
(Ac. no 805, de 17.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro de candidatura indeferido.
Rejeição de contas. Aplicação da Súmula-TSE no 1. Recurso provido. I –
Incabível o recebimento do recurso como ordinário, por tratar-se de eleição
municipal. (...)”
(Ac. no 21.709, de 12.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) Candidato. Registro. Eleição municipal. (...) 1. O recurso ordinário não
se presta para apreciar hipótese atinente à inelegibilidade ou diplomação em
pleito municipal. (...)”
(Ac. no 423, de 17.8.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter.)

“Registro. Impugnação. Recurso ordinário incabível. Erro grosseiro.
Fungibilidade impossível. Transferência tardia. Apelo não conhecido.” NE:
Registro de candidato a vice-prefeito indeferido por transferência tardia de
domicílio eleitoral.
(Ac. no 14.647, de 23.10.96, rel. Min. Diniz de Andrada.)

“Agravo. Recurso ordinário. Eleições municipais. Recurso cabível é o especial. (...)”
(Ac. no 11.684, de 21.6.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)

 Eleições estaduais e federais

– Generalidades

“Registro de candidato. Agravo de instrumento. 2. O agravo de
instrumento não é o recurso cabível contra decisão que indefere
pedido de registro. 3. Agravo de instrumento não conhecido.”
(Ac. no 1.399, de 28.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)
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“Registro de candidato. (...) O recurso para o TSE é ordinário,
quando versa sobre inelegibilidade do candidato e especial, quando a
impugnação se baseia em falta de filiação partidária, nulidade da
convenção em que escolhido o candidato ou falta de domicílio
eleitoral. (...)”
(Ac. no 6.503, de 13.10.78, rel. Min. Néri da Silveira.)

– Condição de elegibilidade

“(...) Candidato a deputado estadual. Registro indeferido. Ausência
de documentação. (...) Condição de elegibilidade. Recebimento como
recurso especial. (...) Em se tratando de ausência de condição de
elegibilidade para fins de registro de candidatura, o recurso cabível é
o especial. (...)”
(Ac. de 24.10.2006 no AgRgRO no 1.170, rel. Min. Carlos Ayres Britto; no
mesmo sentido os acórdãos de 14.9.2006 nos RO nos 977, 932 e 921 todos
do rel. Min. José Delgado.)

“(...) Candidato a deputado estadual. Registro indeferido. (...)” NE:
Registro indeferido em razão da falta de comprovação do pleno gozo
dos direitos políticos “(...) persevero no entendimento de que o
recurso especial tem um espectro processual e constitucional mais
rígido, daí por que a conversão indevida de recurso ordinário em
recurso especial – como pretende o agravante – redunda, via de
regra, no não-conhecimento do apelo especial. (...)”
(Ac. de 24.10.2006 no AgRgRO no 1.068, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“(...) Registro de candidatura a deputada federal. Alteração para
deputada estadual. Discordância da candidata. (...) Inexistência de
autorização para tal proceder em convenção estadual. (...) 1.
Tratando-se de condição de elegibilidade, a via recursal apropriada é
a do recurso especial eleitoral. (...)”
(Ac. de 21.9.2006 no REspe no 26.658, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso ordinário. Registro de candidatura. Condição de
elegibilidade. Cabimento de recurso especial. (...) Não-conhecimento.
1. O apelo cabível contra acórdão regional que indeferiu pedido de
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registro de candidatura por falta de condição de elegibilidade é o
recurso especial. (...)”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 982, rel. Min. José Delgado.)

“Registro de candidatura. Membro do Ministério Público da União ou
dos estados. Filiação partidária. (...) Recursos especiais não
conhecidos”. NE: “Prefacialmente, por versarem, ultima ratio, sobre
a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3o, V, da
Constituição Federal, recebo os recursos como especiais”.
(Ac. no 612, de 19.9.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Recurso especial. Registro de candidatura. Condição de
elegibilidade. Convenção. Irregularidade na representação de quem
formulou o pedido de registro. Fundamento que permanece íntegro.
Recurso não conhecido. (...)” NE: “(...) o recurso cabível contra
decisão que versa sobre as condições de elegibilidade é o especial,
sendo cabível o ordinário quando se tratar de causas de
inelegibilidade. (...) Assim, por tratar a matéria de condição de
elegibilidade, e estando presentes os respectivos pressupostos de
admissibilidade, recebo o recurso como especial, mantendo a
autuação. (...)”
(Ac. no 20.026, de 12.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Registro de candidatura. Condição de elegibilidade. Filiação
partidária. Recurso especial. Cabimento. (...) 1. O recurso cabível
contra decisão que versa sobre condição de elegibilidade é o especial,
enquanto o que cuida de inelegibilidade é o ordinário. (...) Recurso
especial não conhecido”.
(Ac. no 19.983, de 27.8.2002, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido
os acórdãos nos 20.052, de 10.9.2002, do mesmo relator, 542, de 3.9.2002,
589, de 10.9.2002, e 655, de 19.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Pedido de registro. Filiação partidária. Condição de elegibilidade.
Admissibilidade, em tese, de recurso especial e não do ordinário.
Hipótese em que não atendidos os requisitos do primeiro.”
(Ac. no 259, de 4.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro; no mesmo sentido os
acórdãos nos 216, de 2.9.98, 15.395, de 8.9.98, e 232, de 4.9.98, do mesmo
relator, e 229, de 17.9.98, rel. Min. Costa Porto.)
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– Documentação

“(...) Impugnação registro de candidato. Deputado estadual. Certidão
criminal. Ausência. Indeferimento. Recurso ordinário. Hipótese de
recurso especial. Seguimento negado. Agravo regimental.
Fundamentos da decisão não infirmados. Desprovido. Não versando
tema de inelegibilidade, não se verifica hipótese de interposição de
recurso ordinário e sim de recurso especial. Recurso no qual não se
aponta violação a dispositivo legal ou divergência jurisprudencial.
(...)”
(Ac. de 25.9.2006 no AgRgRO no 1.192, rel. Min. Gerardo Grossi; no
mesmo sentido o Ac. de 24.10.2006 no AgRgRO no 1.259, rel. Min. Carlos
Ayres Britto.)

“Recurso especial recebido como ordinário. Hipótese de incidência
do art. 1o, I, e, da LC no 64/90. Certidão criminal juntada nos
embargos de declaração. Possibilidade. Este Tribunal já entendeu ser
possível o recebimento, na Corte Regional, de documentos juntados
em sede de embargos de declaração que possam esclarecer
situações já noticiadas nos autos. Precedentes. Recurso conhecido e
provido para deferir o registro de candidatura”. NE: O recurso foi
recebido como ordinário por referir-se à falta de certidão criminal,
extraindo-se do voto de desempate o seguinte: “(...) A Lei no 9.504/
97, ao relacionar os documentos a serem juntados no processo de
registro, impõe ao candidato a prova de sua elegibilidade. A
presunção legal é a de que, não havendo sido juntado o documento, é
ele inelegível. Daí o indeferimento de seu registro. Além disso, não
encontro distinção entre a inelegibilidade e a ausência de condição de
elegibilidade. Enfim, versa-se sobre (in)elegibilidade. A hipótese é a
do art. 121, § 4o, III, da CF. (...)”
(Ac. no 20.162, de 20.9.2002, rel. Min. Fernando Neves, red. designado
Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido os acórdãos nos 547, de
20.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence; e 20.433, de 30.9.2002, rel. Min.
Fernando Neves.)
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– Inelegibilidade

“Agravo regimental. Recurso especial eleitoral conhecido como
ordinário. Registro de candidato. Inelegibilidade. Rejeição de contas.
Art. 14, § 9o, Constituição Federal de 1988. Ação desconstitutiva.
Ausência de liminar ou antecipação de tutela. Não-provimento. (...)”
NE: Recebimento de recurso especial como recurso ordinário por
versar sobre inelegibilidade.
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgREspe no 26.942, rel. Min. José Delgado; no
mesmo sentido o Ac. de 3.10.2006 no REspe no 26.943, rel. Min. Carlos
Ayres Britto; o Ac. de 20.9.2006 no REspe no 26.394;  e o Ac. de 14.9.2006
no REspe no 26.659, ambos do rel. Min. José Delgado.)

“Recurso. Adequação. Registro deferido na origem. Havendo
ocorrido o deferimento do registro na origem, afastada a
inelegibilidade, o recurso cabível é o especial. Inelegibilidade.
Rejeição de contas. (...)” NE: “(...) Quando se trata de recurso
interposto pelo candidato, buscando a declaração de elegibilidade,
entendemos que, ante a Constituição, o recurso é o ordinário. O que
norteia, a meu ver, a natureza do recurso é o sentido da decisão
proferida, consoante dispõe o art. 121 da Constituição Federal.
Quando é da parte contrária – e foi declarada, na origem, a
elegibilidade –, o recurso é o especial. A razão é semelhante àquela
que dita, no tocante às decisões dos tribunais superiores em mandado
de segurança, os recursos ordinário e extraordinário. (...)”
(Ac. de 27.9.2006 no REspe no 26.957, rel. Min. Marcelo Ribeiro, red.
designado Min. Marco Aurélio.)

“Recurso ordinário. Deferimento. Registro de candidatura.
Encampação. Ministério Público Eleitoral. Ausência de previsão
legal. Oportunidade eqüânime para impugnar pedido de registro de
candidato (art. 3o, LC no 64/90). (...)” NE: “(...) tenho por
configurada a hipótese de recurso ordinário (art. 121, § 4o, da
Constituição Federal de 1988) por se tratar de inelegibilidade de
candidato à eleição estadual de 2006. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.060, rel. Min. José Delgado.)
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“(...) Candidato. Deputado estadual. Impugnação ao pedido de
registro. Condenação criminal transitada em julgado (art. 15, III, da
CF). (...)” NE: “(...) Este Tribunal tem asseverado que, versando a
matéria sobre inelegibilidade, cabível o manejo do recurso ordinário,
enquanto que se tratando da ausência de condição de elegibilidade o
especial. (...)”
(Ac. de 29.8.2006 no RO no 913, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Direito Eleitoral. Registro de candidatura. Senador. Recurso especial
recebido como ordinário. Cassação de mandato, art. 55, II, CF.
Direitos políticos suspensos. Art. 1o, I, b, LC no 64/90. Doutrina e
jurisprudência. Recurso desprovido. (...) II – Na linha de precedentes
deste Tribunal, é recebido como ordinário o recurso que versa sobre
inelegibilidade”.
(Ac. no 20.366, de 30.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Registro. Condenação criminal com trânsito em julgado. Crime de
desacato. Cumprimento da pena. Art. 15, III, da Constituição da
República. Suspensão dos direitos políticos. Não-ocorrência. Art. 1o,
I, e, da LC no 64/90. Não-caracterização. Deboche de promotor de
justiça. (...) Recurso a que se dá provimento”. NE: “(...) os autos
versam sobre suspensão de direitos políticos e a inelegibilidade por
três anos após o cumprimento da pena, nas hipóteses previstas na
alínea e do inciso I do art. 1o da LC no 64/90. Assim, cabível é o
recurso ordinário (...)”.
(Ac. no 540, de 24.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidato. Prazo de desincompatibilização. Presidente
de entidade representativa de classe. Incidência do art. 1o, II, g, da
Lei Complementar no 64/90. Precedentes da Corte. Recurso
examinado como ordinário. (...)” NE: “(...) o recurso versa sobre
inelegibilidade decorrente de suposta desincompatibilização fora do
prazo, razão pela qual o examino como ordinário”.
(Ac. no 20.018, de 17.9.2002, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido
os acórdãos nos 567, de 10.9.2002, e 20.256, de 17.9.2002, do mesmo
relator; e 20.071, de 5.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; 19.987, de
10.9.2002, rel. Min. Barros Monteiro; e 20.060, de 20.9.2002, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo.)
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“Registro de candidatura. Vice-governador eleito por duas vezes
consecutivas, que sucede o titular no segundo mandato. Possibilidade
de reeleger-se ao cargo de governador por ser o atual mandato o
primeiro como titular do Executivo Estadual. Precedentes:
Resoluções-TSE nos 20.889 e 21.026. Recursos improvidos”. NE:
“(...) na esteira dos precedentes deste Tribunal, apesar de autuados
como especiais, os recursos devem ser conhecidos como ordinários,
pois a matéria versada nos autos refere-se a inelegibilidade em
processo de registro de candidatura, razão pela qual tem aplicação o
art. 121, § 4o, III, da Constituição Federal”.
(Ac. no 19.939, de 10.9.2002, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Recurso especial. Aplicação do princípio da fungibilidade. Recebido
como recurso ordinário. Registro. Eleições 2002.
Desincompatibilização. Inelegibilidade. Reconhecimento de ofício.
Possibilidade. Ofensa ao princípio da isonomia em face da EC no 16/
97. Inexistência. Alegação de afastamento de fato. Não
demonstrada. Recurso a que se nega provimento”. NE: “(...) recebo
o recurso como ordinário. O tema aqui versado é
desincompatibilização”.
(Ac. no 19.980, de 3.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso ordinário. Registro de candidatura. Desincompatibilização.
Servidor público. Cargo demissível ad nutum. Art. 1o, II, l, c.c. V, a,
da LC no 64/90. Pedido de licença. Ausência de exoneração.
Afastamento de fato. Inelegibilidade. Não-configuração. (...)” NE:
“Trata-se de recurso ordinário fundado nos arts. 121, § 4o, II e III, da
Constituição Federal, c.c. 276, II, do Código Eleitoral, próprio por
cuidar a espécie de inelegibilidade prevista na Lei Complementar no

64/90, art. 1o, II, l, c.c. V, a. Rejeito, em conseqüência, a preliminar”.
(Ac. no 541, de 3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, red. designado
Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidatura. Rejeição de contas. Recursos federais
transferidos para Prefeitura Municipal. Competência. Irregularidades
insanáveis. Submissão da questão ao Poder Judiciário. (...) 3.
Recurso a que se nega provimento.” NE: “(...) o registro do
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candidato foi indeferido por ter a Corte Regional assentado a sua
inelegibilidade em face de rejeição de contas, motivo por que examino
o recurso como ordinário, na linha de entendimento deste Tribunal
Superior (...)”.
(Ac. no 19.973, de 29.8.2002, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido
os acórdãos nos 19.981, de mesma data e relator; 19.976, de 29.8.2002, rel.
Min. Barros Monteiro; 19.982, de 3.9.2002, e 20.452, de 10.10.2002, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo; 20.201, 20.117 e 20.150, de 19.9.2002; e
20.437, de 25.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) Nas eleições estaduais, quando a decisão regional versar sobre
inelegibilidade, o recurso cabível é o ordinário (CE, art. 276, II, a).
(...)”
(Ac. no 12.238, de 23.8.94, rel. Min. Flaquer Scartezzini.)

– Outras matérias

“(...) Registro de candidatura. (...) Recurso ordinário recebido como
recurso especial. Condição de elegibilidade. Quitação eleitoral.
Ausência. (...)” NE: “(...) A hipótese é de recurso especial. A matéria
dos autos diz com ausência de quitação eleitoral. Não consta,
portanto, dentre as previstas no art. 121, § 4o, III, IV e V, da
Constituição Federal. A reiterada jurisprudência do Tribunal é no
sentido de somente caber recurso ordinário contra decisões que
versem sobre inelegibilidade.”
(Ac. de 10.10.2006 nos EDclAgRgRO no 1.256, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Registro. Candidato. Deputado estadual. Decisão regional.
Indeferimento. Falta. Quitação eleitoral. Recursos ordinários.
Recebimento. Recursos especiais. Débito. Parcelamento. Momento
posterior. Pedido de registro. Requisito não atendido. Precedentes.
1. Por não se cuidar de causa de inelegibilidade, o recurso que trata de
quitação eleitoral do candidato deve ser examinado como especial. (...)”
(Ac. de 27.9.2006 no RO no 1.108, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Recurso ordinário. Recebido como especiais. Registro de
candidato. Eleição 2006. Prestação de contas. Extemporaneidade.
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Quitação eleitoral. Ausência. Condição de elegibilidade. (...) A
hipótese de ausência de quitação eleitoral para deferimento de
registro de candidato desafia recurso especial. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgRO no 1.008, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Recurso especial. (...) Candidatura. Registro. Deputado estadual.
Prestação de contas de campanha. Quitação eleitoral. Ausência. 1.
Conforme jurisprudência pacífica do Tribunal, não se cuidando de
inelegibilidade, o recurso cabível é o especial. 2. A omissão de
prestação das contas de campanha eleitoral implica a falta de
quitação eleitoral. 3. O requisito de quitação eleitoral deve estar
atendido no momento do pedido de registro de candidatura. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no AgRgREspe no 26.340, rel. Min. Marcelo Ribeiro; no mesmo
sentido o Ac. de 13.9.2006 no REspe no 26.401, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Registro de candidatura. Deputado federal. Eleições 2006.
Deferimento pelo TRE/RS. Contas de campanha das eleições de
2002 prestadas somente em 2006. Ausência de quitação eleitoral. (...)
Recurso ordinário recebido como especial e provido, para indeferir o
registro. (...)” NE: “(...) Quanto ao cabimento do recurso, verifico
não se tratar de hipótese de interposição de recurso ordinário e sim
de recurso especial. A impugnação ao pedido de registro de
candidatura deu-se por possível descumprimento do disposto no art.
11, § 1o, VI, da Lei no 9.504/97. Não cuidam os autos, portanto, de
tema afeto a inelegibilidade.”
(Ac. de 14.9.2006 no AgRgRO no 1.227, rel. Min. Gerardo Grossi; no
mesmo sentido o Ac. de 14.9.2006 no AgRgRO no 945, do mesmo relator.)

“Recurso ordinário. Registro de candidato. Recebimento como
recurso especial. Prestação de contas apresentada
extemporaneamente. Inobservância do prazo previsto no art. 29, III,
da Lei no 9.504/97. Ausência de quitação eleitoral. 1. Em se tratando
de discussão a respeito de ausência de condição de elegibilidade para
fins de registro de candidatura, aplica-se o princípio da fungibilidade,
recebendo-se o recurso ordinário como especial. Precedentes: RO
no 817/PE, rel. Min. Caputo Bastos, sessão de 7.10.2004 e RO
no 814/PR, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, sessão de
31.8.2004. (...) 5. Recurso ordinário recebido como especial eleitoral
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e provido para indeferir o pedido de registro de candidatura do
recorrido.”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 1.055, rel. Min. José Delgado; no mesmo
sentido o Ac. de 14.9.2006 no RO no 1.121, do mesmo relator.)

“Recurso ordinário. Eleição 2006. Indeferimento. Registro de candidato.
Deputado distrital. Quitação eleitoral. Condição de elegibilidade.
Desprovimento do recurso. 1. Tratando-se de falta de condição de
elegibilidade o recurso cabível é o especial. 2. Recurso desprovido.”
(Ac. de 29.8.2006 no RO no 918, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Registro de candidato. Indeferimento. Candidato não escolhido em
convenção. Alegação de equívoco do partido político (...) Recurso
especial não conhecido”. NE: “(...) por não se cuidar de situação de
inelegibilidade, o recurso cabível é mesmo o especial (...)”.
(Ac. no 20.335, de 17.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Direito Eleitoral. Recurso ordinário recebido como especial.
Fungibilidade. Candidatura. Registro. Nome. Ausência de indicação
na ata da convenção. Não demonstrada a violação a dispositivo legal.
Provas. Reexame. Impossibilidade. Desprovimento. (...) II – Não
sendo hipótese de cabimento de recurso ordinário, recebe-se o apelo
na espécie, por suas peculiaridades, como recurso especial, exigindo-
se, no entanto, que atenda a todas as formalidades próprias. (...)” NE:
“Nos termos dos arts. 121, § 4o, da Constituição Federal e 276, II, a e
b, do Código Eleitoral, só é cabível recurso ordinário quando a
decisão impugnada versar sobre inelegibilidade, expedição de diploma
nas eleições federais e estaduais, ou ainda, quando denegar habeas
corpus ou mandado de segurança (RO no 259, rel. Min. Eduardo
Ribeiro, sessão de 4.9.98). Não é o caso dos autos, que cuidam de
indeferimento de registro de candidatura, por ausência de indicação
da agremiação partidária”.
(Ac. no 537, de 3.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Registro de candidato. Alegação de que os candidatos não foram
escolhidos em convenção. Não-cabimento de recurso ordinário.
Recursos recebidos como especiais. (...)”
(Ac. no 320, de 30.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin; no mesmo sentido o Ac.
no 15.403, de 4.9.98, do mesmo relator.)
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“Registro de candidato. Pedido de substituição. Indeferimento. Hipótese
em que incabível o recurso ordinário, embora se trate de eleições
estaduais, por não se tratar de questão pertinente a inelegibilidade. (...)”
(Ac. no 185, de 8.9.98, rel. Min. Edson Vidigal, red. designado Min.
Eduardo Ribeiro.)

“Recurso ordinário. Incabível, tratando-se de matéria que não diz
com inelegibilidade nem com expedição de diploma.” NE:
Controvérsia sobre uso de variação nominal.
(Ac. no 176, de 2.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“(...) O recurso cabível contra acórdão que haja dirimido controvérsia
sobre a utilização de variação nominal é o especial, previsto no inciso
I do art. 276 do Código Eleitoral. (...)”
(Ac. no 12.167, de 10.8.94, rel. Min. Marco Aurélio; no mesmo sentido o Ac.
no 226, de 4.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“1. Registro de candidato. Impugnação. (...) 2. Eleição estadual.
Tribunal Regional Eleitoral. Decisão. Recurso cabível. Nas eleições
estaduais, quando a matéria examinada na instância regional não
versar sobre inelegibilidade, o recurso cabível é o especial, previsto
no art. 276, I, a e b, do Código Eleitoral, e não o ordinário, como o
interposto. (...)” NE: Trata-se de discussão sobre variação nominal.
(Ac. no 12.050, de 4.8.94, rel. Min. Flaquer Scartezzini.)

– Representação por captação de sufrágio ou conduta vedada

“Recurso especial. Recebimento como ordinário. Precedentes do
TSE. (...) Mérito. Inexistência de prova inconcussa, cabal, de que os
representados tenham incorrido nas vedações constantes do art. 73, I
a III, da Lei no 9.504/97. Recurso ordinário desprovido. Recebe-se o
especial como ordinário, na linha de precedentes do TSE (RO no 696/
TO e Ag no 4.029/AP), dada a possibilidade de a ação resultar na
perda do mandato do recorrido. (...) Recurso ordinário ao qual se
nega provimento”. NE: O TRE havia cassado os registros de
candidatos a governador e a deputado federal.
(Ac. no 21.289, de 30.10.2003, rel. Min. Barros Monteiro; no mesmo
sentido o Ac. no 4.000, de mesma data e relator.)
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“(...) Representação com base nos arts. 41-A e 73 da Lei no 9.504/
97. Liminar. Indeferimento. Agravo regimental. O art. 121, § 4o, IV,
da Carta Magna prevê o cabimento do recurso ordinário quando a
decisão do Tribunal Regional Eleitoral anular diplomas ou decretar a
perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Não incide quando
a decisão versar sobre registro de candidatura. (...)”
(Ac. no 1.264, de 10.4.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Recurso especial recebido como ordinário. (...) Captação ilícita de
sufrágio. Art. 41-A da Lei no 9.504/97. (...) II – Nas eleições estaduais
e federais, as decisões, em sede de representação fundada no art. 41-
A da Lei no 9.504/97, proferidas após a proclamação dos vencedores,
devem ser atacadas por meio de recurso ordinário, na medida em que o
diploma pode ser atingido, mesmo que a decisão seja anterior à
diplomação. Art. 121, § 4o, IV, da Constituição da República. (...)” NE:
O Tribunal, por maioria, acompanhou voto do Min. Fernando Neves
quanto ao cabimento do recurso ordinário, no sentido de que “No caso
dos autos, a decisão recorrida julgou procedente a representação e
cassou o registro do candidato que já havia sido proclamado vencedor,
embora ainda não tivesse sido diplomado. Ora, cassar o registro de
candidato já proclamado eleito implica decretar a perda de seu
mandato, ainda que indiretamente. Penso, portanto, que incide a regra
do art. 121, § 4o, inciso IV, da Constituição Federal, parte final”.
(Ac. no 4.029, de 25.3.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

Contra-razões

“Registro de candidato. Falta de oportunidade para contra-arrazoar o
recurso ordinário. Contrariedade aos princípios do contraditório e do devido
processo legal. Hipótese em que devem ser os autos remetidos para o TRE/
SE, para que seja dada oportunidade ao ora recorrente de contra-arrazoar o
recurso ordinário e, logo após, ouvido o representante do Ministério Público
Eleitoral, seja proferida uma nova decisão. (...)”
(Ac. no 13.284, de 1o.4.97, rel. Min. Ilmar Galvão.)

Desistência

“Recurso especial eleitoral. Registro de candidatura. Eleições
complementares. Participação de candidato que deu causa à nulidade do
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pleito. 1. A matéria jurídica de Direito Eleitoral é de ordem pública. 2.
Inadmissível, pela razão anotada, que a parte desista de recurso especial já
admitido e pronto para julgamento. (...) 4. Recurso especial parcialmente
conhecido e não provido.”
(Ac. de 10.10.2006 no REspe no 26.018, rel. Min. José Delgado.)

“Eleições 2004. Recurso especial. Agravo regimental. Candidato não eleito.
Perda do objeto. Pedido de desistência. Desistência homologada”. NE: A
recorrente requereu desistência do recurso no processo de registro de
candidato por perda do objeto, ante a diplomação e posse do seu adversário
no cargo de prefeito, assim homologado: “Verifico que a matéria não é de
ordem pública e que (...) a coligação e seu candidato conferiram poderes ao
advogado subscritor da petição para desistir”.
(Ac. no 25.034, de 1o.9.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Recurso especial. Impugnação. Desistência. Direito público. Possibilidade. 1.
Só o fato de o processo eleitoral possuir caráter público não impede possam as
partes integrantes do feito requerer desistência do recurso. Impõe-se, no caso, a
necessidade de expressa concordância da parte contrária. 2. O Ministério
Público, na condição de fiscal da lei, pode, a qualquer tempo, intervir no feito e
requerer a apreciação de recurso que verse matéria eminentemente pública,
não obstante desistência manifestada pela parte. 3. Quem não atuou no feito
não pode se opor à desistência do feito manifestada por ambas as partes. (...)”
(Ac. no 18.825, de 20.2.2001, rel. Min. Waldemar Zveiter.)

“Registro de candidaturas. Impugnação feita por comissão provisória
municipal sob alegação de nulidade da convenção realizada pelo diretório
municipal. Deferimento dos registros pela Corte a quo, devido à existência
de decisão proferida pela Justiça Comum, considerando válidos os atos
praticados pelo órgão municipal. Eleição de candidatos indicados pelo
diretório municipal para cargos majoritários e proporcionais. Pedido de
desistência do recurso formulado pelo diretório nacional do partido.
Reconhecimento da falta de interesse da agremiação partidária por terem
sido eleitos candidatos a ela filiados. Recurso que se julgou prejudicado.”
(Ac. no 19.063, de 28.11.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso eleitoral; desistência: indícios de colusão fraudulenta entre as
partes: admissibilidade da denegação de eficácia a homologação. (...)”
(Ac. no 12.679, de 21.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)
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Juízo de admissibilidade

“Eleições 2004. Registro de candidatura. Condenação criminal.
Indeferimento. Ausência de condição de elegibilidade. Suspensão dos
direitos políticos. (...)” NE: “(...) o juízo de admissibilidade dos recursos
especiais que versam sobre registro de candidatura são exercidos pelo TSE,
conforme o disposto no parágrafo único do art. 12 da LC no 64/90”.
(Ac. no 21.923, de 24.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira).

“1. O recurso manifestado contra decisão de Tribunal Regional, nos
processos relativos a registro de candidaturas em eleições municipais, deve
atender aos pressupostos do recurso especial, mas não está sujeito a juízo
de admissibilidade pelo presidente daquele Tribunal. (...)”
(Ac. no 2.447, de 26.10.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso. Juízo primeiro de admissibilidade. Registro. Em se tratando de
recurso ligado à apreciação de pedido de registro, descabe o juízo primeiro
de admissibilidade. Apresentadas as contra-razões, incumbe à Corte de
origem determinar a remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral. Art.
12 da LC no 64/90 e art. 2o da Resolução-TSE no 14.002.”
(Ac. no 12.265, de 14.9.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que inexiste juízo de
admissibilidade nos recursos que versem sobre registro de candidato. (...)”
(Ac. no 13.007, de 6.10.92, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo sentido o Ac. no

13.010, de mesma data e relator.)

“1. Recurso especial sobre impugnação de candidatura: não há juízo de
admissibilidade a ensejar o não-seguimento (Lei Complementar no 64/90,
art. 12 e parágrafo único; Resolução-TSE no 17.845/92, art. 49). (...)”
(Ac. no 12.693, de 22.9.92, rel. Min. Torquato Jardim.)

“(...) Dada a celeridade de que se reveste o processo de registro de
candidaturas, não comporta juízo de admissibilidade o recurso especial para
o TSE (LC no 5/70, art. 14, parágrafo único). (...)” NE: Vide o art. 12,
parágrafo único, da LC no 64/90.
(Ac. no 12.074, de 24.9.91, rel. Min. Américo Luz.)
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Legitimidade

 Generalidades

“Recurso especial. Eleições 2004. Agravo regimental. Ilegitimidade. Não-
conhecimento. Embargos recebidos como agravo regimental. Quem não
impugna o registro, não tem legitimidade para recorrer da decisão”.
(Ac. no 23.216, de 5.10.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Eleições 2004. Recurso especial. Provimento. Agravo regimental.
Ilegitimidade. Preclusão. Não-conhecimento”. NE: O Tribunal entendeu pela
ilegitimidade do “impugnante” para recorrer porquanto tivera sua petição
recebida como notícia de inelegibilidade. “Contra esse recebimento não se
insurgiu o ora agravante, perdendo naquele instante sua condição de
legitimado. A preclusão resulta evidente. Ademais, não se trata de erro
material a ser corrigido nesta instância. Falta-lhe uma condição. Aplica-se, por
analogia, o mesmo entendimento do Enunciado no 11 da súmula desta Corte”.
(Ac. no 23.613, de 30.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro de candidatura. Prefeito. Inelegibilidade. Impugnação. Ausência.
Recurso eleitoral. Não-conhecimento. Ilegitimidade. Súmula-TSE no 11.
Incidência. Matéria infraconstitucional. 1. Nos termos da Súmula-TSE
no 11, a parte que não impugnou o registro de candidatura não tem
legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de
matéria constitucional, o que não se averigua no caso em exame.
Precedentes. 2. A mencionada súmula não se aplica tão-somente a partido
político, mas a todos os legitimados a propor impugnação ao registro de
candidatura a que se refere o art. 3o da Lei Complementar no 64/90.
Precedentes. Recursos especiais não conhecidos”.
(Ac. no 22.578, de 22.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Registro de candidatura. Embargos declaratórios. No processo de registro,
a parte que não impugnou não tem legitimidade para recorrer, ressalvada a
hipótese de cláusula constitucional de inelegibilidade. (...)”
(Ac. no 17.712, de 9.11.2000, rel. Min. Garcia Vieira.)

“(...) Ilegitimidade de parte. LC no 64/90, art. 3o. É parte ilegítima para
recorrer de decisão regional que defere registro de candidatura, quem não
se valeu do prazo previsto no art. 3o da LC no 64/90, para impugnar referido
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registro. (...)” NE: O recorrente impugnou o pedido de registro de candidato
somente após seu deferimento.
(Ac. no 11.464, de 3.9.90, rel. Min. Célio Borja.)

 Candidato e pré-candidato

“Eleições presidenciais. Pedidos de registro de candidatura. Indeferimento.
Tutela antecipada concedida pela Justiça Comum. Efeitos modificativos.
Embargos declaratórios acolhidos. Empresta-se efeito modificativo a
embargos declaratórios, para deferir pedido de registro de pré-candidata ao
cargo de presidente da República, quando o motivo ensejador do
indeferimento foi afastado em razão da concessão de tutela antecipada pela
Justiça Comum.” NE: Reconhecimento de interesse recursal de candidata a
presidente da República em embargos de declaração em pedido de registro de
candidata a vice-presidente da República, pois “(...) pode vir a ser beneficiada
ou prejudicada pelo resultado do julgamento. (...) há uma interdependência
das situações jurídicas de ambas as candidatas, afinal não é possível
concorrer ao cargo de titular do Poder Executivo sem um candidato a vice.”
(Res. no 22.415, de 19.9.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“(...) Ilegitimidade ativa. O primeiro recorrente, por ser candidato, pode
impugnar o pedido de registro, sem a necessidade de advogado, a teor do
art. 22 da Resolução no 20.100/98. Entretanto, esta assertiva não lhe dá o
condão de recorrer sem constituir procurador habilitado. O segundo
recorrente carece de legitimidade ativa ad causam para interpor recurso
ordinário proveniente de impugnação a registro de candidatura, restrita a
candidatos, partidos políticos e ao Ministério Público. (...)”
(Ac. no 190, de 2.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Registro de candidato. Impugnação. Recurso. Legitimidade. (...) 3. Não
ostentando o recorrente a condição de candidato, não possui legitimidade
ativa para interpor recurso de decisão que deferiu os registros de
candidatos, e de coligação – ut art. 3o da Lei Complementar no 64/90. (...)”
(Ac. no 135, de 2.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

 Eleitor

“Eleições 2004. Registro. Candidato. Vice-prefeito. Ingresso no feito.
Partido político. Impossibilidade. Ausência. Impugnação. Recurso
prejudicado. Perda de objeto. Coligação majoritária que não logrou êxito no
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pleito. Eleitor. Interposição. Recurso. Ilegitimidade. (...) 4. O eleitor não
possui legitimidade para interpor recurso contra decisão proferida em sede
de registro de candidatura, podendo apenas apresentar notícia de
inelegibilidade. Precedentes: Acórdão no 23.553, Recurso Especial Eleitoral
no 23.553, relator Ministro Luiz Carlos Madeira, de 27.9.2004; Acórdão
no 474, Recurso Ordinário no 474, relator Ministro Fernando Neves, de
10.10.2000. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Ac. no 23.556, de 18.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Registro de candidatura. Deferimento. Ausência. Legitimidade recursal. Partido
político coligado. Eleitor. (...) Recurso especial não conhecido”. NE: Acolhido
parecer da Procuradoria assim ementado: “Não têm legitimidade para recorrer da
decisão que defere registro de candidatura o partido político coligado e o eleitor. O
primeiro porque não é dado agir isoladamente, salvo nos casos de dissidência
interna na coligação, e o segundo porque só lhe é concedida a faculdade de
noticiar caso de inelegibilidade que leve ao indeferimento do registro. (...)”
(Ac. no 23.498, de 2.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Eleições 2004. Recursos especiais. Registro. Impugnação. Cargo de
prefeito. Rejeição de contas. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
Legitimidade recursal. Eleitor. (...) Eleitor não tem legitimidade para recorrer
de decisão que defere ou indefere pedido de registro de candidatura. Sua
legitimidade está apenas amparada para levar a notícia de inelegibilidade
(Resolução-TSE no 21.608, art. 39). Recursos não conhecidos”.
(Ac. de 27.9.2004 no REspe no 23.553, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo
sentido o Ac. de 17.10.2006 no AgRgREspe no 26.798, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Recurso ordinário. Eleições 2004. Registro de candidatura. Recebimento.
Recurso especial. Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/
90. Não-incidência. Parecer prévio. Tribunal de Contas do Estado.
Ausência. Apreciação. Câmara Municipal. 1. A legislação eleitoral faculta
ao eleitor noticiar fato que possa levar pretenso candidato a ter indeferido o
registro de candidatura por inelegibilidade. Todavia, não o autoriza a
recorrer da decisão de primeiro grau, conforme dispõe o art. 39 da Res.-
TSE no 21.608. (...) Recurso desprovido”. NE: Acolhido parecer no sentido
de que o recorrente “(...) não tinha legitimidade para recorrer ao TRE/MA,
tendo em vista que postulou nos autos na qualidade de eleitor, em que pese
sua condição de presidente do diretório municipal do partido (...)”.
(Ac. no 837, de 19.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Recurso ordinário. Impugnação. Eleitor. Ilegitimidade ativa ad causam.
Registro. Deferimento. Deferido o pedido de registro, nos termos do
parecer do Ministério Público, descabe recurso de quem foi declarada parte
ilegítima. Recurso a que se nega provimento.”
(Ac. no 549, de 3.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) 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. (...)”
(Ac. no 101, de 31.8.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Registro de candidatura. Ilegitimidade do eleitor para recorrer. (...)”
(Ac. no 13.413, de 1o.10.96, rel. Min. Francisco Rezek.)

 Ministério Público

“Registro de candidatura. Candidato a deputado estadual. Registro deferido
na Corte de origem. Preliminar de não-conhecimento do recurso. 1. Tendo o
Ministério Público Eleitoral opinado – na qualidade de custos legis – pelo
deferimento do registro, já não pode – em sede recursal – defender tese em
sentido contrário. 2. Recurso não conhecido.”
(Ac. de 3.10.2006 no RO no 1.026, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Candidatura, registro. Prazo. Contagem.
Provimento. O prazo para requerimento de registro de candidatura é
contado em dias. Em ocorrendo impedimento, a prorrogação do prazo
conta-se também em dias”. NE: Alegação de ilegitimidade ativa ad causam
do procurador regional eleitoral substituto, sob o fundamento de que seria
ele mero auxiliar perante o TRE, sem poder para interpor recurso especial:
“(...) O membro do Ministério Público Eleitoral no exercício da substituição
tem a mesma legitimidade do titular (...).”
(Ac. no. 23.432, de 28.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins, red. designado Min.
Humberto Gomes de Barros.)

“Registro de candidatura. Ausência de filiação partidária. Recurso para o
Tribunal Regional Eleitoral proposto pelo Ministério Público sem prévia
impugnação ao pedido de registro. Possibilidade. (...)”
(Ac. no 14.133, de 29.10.96, rel. Min. Eduardo Alckmin; no mesmo sentido o Ac. no

13.268, de 26.9.96, rel. Min. Diniz de Andrada.)
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“Registro de candidatura: além do Ministério Público – que pode sempre
recorrer como custos legis –, da decisão que defere registro de candidato
só pode recorrer quem o tenha impugnado na instância originária.”
(Ac. no 12.506, de 15.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) Registro de candidato. Ministério Público. Recurso. Preclusão.
Inocorrência. (...) I – Legitimidade do Ministério Público para recorrer, haja
ou não formulado impugnação anteriormente, dada a sua condição de fiscal
da lei e da Constituição (CF, art. 127; Lei Complementar no 64/90, art. 3o;
CPC, art. 499, § 2o). (...)”
(Ac. no 12.371, de 27.8.92, rel. Min. Carlos Velloso.)

 Partido político e coligação

“Eleições 2004. Registro. Candidato. Vice-prefeito. Impugnação. Coligação
majoritária. Extinção. Desistência. Candidatos. Ausência. Disputa do pleito.
1. Conforme decidido no Recurso Especial Eleitoral no 24.531, relator
Ministro Luiz Carlos Madeira, considera-se extinta a coligação cujos
candidatos desistiram de disputar o pleito e não indicaram substitutos, em
virtude do desaparecimento da própria finalidade pela qual se constitui essa
coligação que é a de concorrer ao pleito. Extinção do processo, sem julgamento
do mérito, por ausência de condições de legitimidade de parte e de interesse
processual (CPC, art. 267, VI)”. NE: Ilegitimidade de coligação partidária para
interpor recurso especial porque não propôs impugnação ao registro.
(Ac. no 24.035, de 7.12.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Coligação. Falta de legitimidade.
Não provido”. NE: “Falta legitimidade à Coligação PFL/PV/PTN para
impugnar a decisão agravada. Tendo os partidos que a compõem agido
isoladamente, no presente feito, não podem agora na condição de coligados
recorrer”.
(Ac. no 23.662, de 5.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Agravo regimental. Inelegibilidade
infraconstitucional. Partido. Legitimidade. (...) No processo de registro, o
partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer. (...)”  NE:
“Também não assiste razão à Coligação Unidos por Maracanaú, porquanto,
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como explicita a Súmula no 11 do TSE, ‘no processo de registro de
candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para
recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria
constitucional’.”
(Ac. no 23.560, de 5.10.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Registro de candidatura. Deferimento. Ausência. Legitimidade recursal.
Partido político coligado. Eleitor. (...) Recurso especial não conhecido”. NE:
Acolhido parecer da Procuradoria assim ementado: “Não têm legitimidade
para recorrer da decisão que defere registro de candidatura o partido
político coligado e o eleitor. O primeiro porque não é dado agir isoladamente,
salvo nos casos de dissidência interna na coligação, e o segundo porque só
lhe é concedida a faculdade de noticiar caso de inelegibilidade que leve ao
indeferimento do registro. (...)”
(Ac. no 23.498, de 2.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Agravo regimental. Inelegibilidade.
Rejeição de contas. Não-apreciação pela Justiça Comum. Notícia de
inelegibilidade, por ser questão de ordem pública, pode ser conhecida pelo
juiz ou pelo Tribunal Regional ao apreciar recurso em sede de registro de
diplomação (art. 44, Resolução-TSE no 21.608/2004)”. NE: Registro de
candidatura. “Não sobressai a alegação de o partido político estar coligado
para o pleito de 2004. Tal fato impediria atuação solitária (...). No caso,
prepondera o recebimento, pelo regional, do recurso manejado como notícia
de inelegibilidade (...).”
(Ac. no 22.712, de 30.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo regimental. Reclamação. Registro de candidato. Ausência de
procuração. A juntada posterior de substabelecimento não sana o vício de
representação processual na fase recursal. Precedentes. Agravo não
conhecido”. NE: Trata-se de reclamação contra determinação judicial de
que fosse o candidato submetido a teste de alfabetização: o partido político
“(...), ora agravante, foi quem impugnou o registro do candidato. Portanto, é
parte legítima para agravar decisões nesta reclamação como terceiro
interessado”.
(Ac. no 289, de 9.9.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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“Registro de candidatura. Formação de coligações. Partidos que pediram
registro por duas coligações diferentes. Impugnação. Partido isolado.
Ilegitimidade. Recurso. Coligação que não impugnou o registro.
Impossibilidade. Eleição majoritária. Coligações diferentes. Não-admissão.
1. O partido político coligado não tem legitimidade para, isoladamente,
impugnar registro de candidatura. 2. No processo de registro de
candidatura, a parte que não impugnou não tem legitimidade para recorrer.
(...)”
(Ac. no 19.962, de 27.8.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Impugnação a registro de candidatura. Legitimidade do partido político
coligado. Celebração de coligação e escolha de candidatos. Órgão
partidário sob intervenção. Ato atacado perante a Justiça Comum. Decisão
superveniente. O partido político coligado reúne legitimidade para agir
isoladamente, na hipótese de dissidência interna, ou quando questionada a
validade da própria coligação. (...)”
(Ac. no 18.421, de 21.6.2001, rel. Min. Garcia Vieira.)

“(...) Ilegitimidade ativa ad causam. O partido político coligado não tem
legitimidade para, isoladamente, impugnar o registro de candidatura, e não é
possível à coligação sanar o defeito no recurso para a instância superior,
pois isso encontra óbice na Súmula no 11 do TSE. O poder que tem o juiz de
decidir de ofício a causa, independente de impugnação, não o impede de
reconhecer a ilegitimidade da parte, quando essa se faz presente. (...)” NE:
O ingresso da coligação na fase recursal como assistente ou litisconsorte,
não supre o defeito da legitimidade que deve ser observada no momento de
ajuizamento da ação.
(Ac. no 18.708, de 15.5.2001, rel. Min. Garcia Vieira; no mesmo sentido o Ac. no

18.527, de 21.11.2000, do mesmo relator.)

“Registro de candidatura. (...) A coligação que não impugnou não tem
legitimidade para recorrer. (...)”
(Ac. no 16.850, de 21.9.2000, rel. Min. Garcia Vieira.)

“Registro de candidato. (...) Recurso formulado por coligação e partido que não
impugnaram o pedido de registro: ilegitimidade. Precedentes do TSE. (...)”
(Ac. no 320, de 30.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)
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“Registro de candidatura. Impugnação por partido coligado atuando
isoladamente. Ilegitimidade reconhecida pela instância a quo. A partir do
pedido de registro das candidaturas, à coligação são atribuídas as
prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo
eleitoral, devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a
Justiça Eleitoral (Lei no 9.504/97, art. 6o, § 1o). Recurso interposto pela
coligação integrada pela agremiação impugnante. Incidência da Súmula no

11 do TSE, segundo a qual somente pode recorrer quem impugnou o pedido,
ressalva a hipótese de cláusula constitucional de inelegibilidade. (...)” NE:
“(...) Não creio ser possível em segundo grau conhecer-se de ofício de
matéria atinente à inelegibilidade, para afastar o registro de candidatura já
deferido, superando-se a preliminar de não-conhecimento do recurso” por
ilegitimidade do recorrente.
(Ac. no 345, de 29.9.98, rel. Min. Costa Porto, red. designado Min. Eduardo Alckmin.)

“Coligação. Recurso. Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
formada a coligação, essa ou os próprios candidatos terão legitimidade para
postular perante a Justiça Eleitoral, nos processos de registro. Ressalva do
ponto de vista do relator que admite a legitimidade concorrente dos partidos
(...)” NE: Ilegitimidade de partido coligado para recorrer isoladamente.
(Ac. no 363, de 28.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) Filiação partidária. Registro de candidato. Impugnação. Ilegitimidade
do recorrente. Salvo a legitimidade do Ministério Público para intervir a
qualquer tempo no processo eleitoral, em qualquer grau, como custos legis,
o partido político adversário que não oferece impugnação não tem
legitimidade para recorrer da decisão que defere ou rejeita impugnação
alheia, entendimento que se deflui da norma do art. 499 do CPC, já reinante
nesta Corte Eleitoral. (...)”
(Ac. no 12.726, de 24.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

 Representante de partido político e coligação

“(...) Registro de candidatura. Indeferimento. (...) Delegado de partido.
Procuração. Ausência. Capacidade postulatória. Necessidade. (...) O art.
6o, § 3o, IV, da Lei no 9.504/97, não confere capacidade postulatória a
delegado de partido. Para recorrer, em nome do candidato, contra acórdão
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que tenha indeferido pedido de registro, faz-se necessário que o delegado do
partido demonstre sua condição de advogado e que seja juntada aos autos
procuração lhe outorgando poderes. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no AgRgREspe no 26.587, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Registro de candidatura. Partidos coligados. Legitimidade ativa ad
causam. Os presidentes dos partidos políticos coligados, quando
regularmente representados por advogado, têm legitimidade para,
conjuntamente, interpor recurso em nome da coligação. (...)”
(Ac. no 16.789, de 19.9.2000, rel. Min. Garcia Vieira.)

“Registro de candidato. Recurso interposto por parte ilegítima e que não
impugnou o pedido de registro. (...)” NE: Delegado de partido interpôs
recurso em nome próprio. Nos termos da Lei no 9.096/95, art. 11, parágrafo
único, os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional
representam o partido perante quaisquer tribunais ou juízes eleitorais, não
autorizando a fazê-lo em seu nome pessoal.
(Ac. no 13.020, de 17.9.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

 Terceiros interessados

“(...) Pedido de registro de candidato ao cargo de deputado federal.
Recurso ordinário. Agravo regimental. Ausência de legitimidade para
recorrer. Não-conhecimento. Quem não impugnou o pedido de registro não
tem legitimidade para recorrer da decisão que o deferiu.” NE: Alegação do
candidato de que possuiria legitimidade recursal, por ser terceiro
interessado, nos termos do art. 499 do CPC.
(Ac. de 21.11.2006 no AgRgRO no 950, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Eleições 2004. Registro. Indeferimento. Duplicidade de filiação.
Configuração. Reconhecimento na instância ordinária. Decisão de acordo
com a jurisprudência predominante do TSE. Recurso especial. Provimento.
Agravos regimentais. Terceiro interessado. Pedido indeferido. (...)” NE:
Agravo regimental interposto por candidato a vereador Vilmar que, com a
decisão agravada que deferiu registro de candidato adversário, passou à
condição de suplente. Trecho do voto do relator, acompanhado pela maioria
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quanto à preliminar: “(...) o agravante poderia ter impugnado o pedido de
registro, e não se valeu da oportunidade de fazê-lo no momento próprio”;
“(...) a admissão como terceiro de quem não foi parte no processo de
impugnação poderia resultar, de forma indireta e reflexa, de providência
tendente a afastar a aplicação da Súmula no 11 do TSE, quando não há
matéria constitucional em pauta”; “(...) as peculiaridades do processo de
registro, nos quais avulta a questão da celeridade do feito (...) não
recomenda a intervenção de que se cuida”; “(...) a admissão de terceiro
prejudicado no feito há de contemplar aquele que, em face da decisão
recorrida, seja afetado ou prejudicado em relação jurídica de que é titular.
No caso em tela, o primeiro agravante não é titular de nenhum patrimônio
jurídico que possa ser afetado pela decisão recorrida. Tem, a meu sentir,
mera expectativa de direito de se ver diplomado, caso seja indeferido o
registro do agravado”; “(...) quero crer que o resultado do pleito, por si só,
não pode gerar efeito retrooperante capaz de ressurgir interesse cuja
titularidade se mostrava patente ao tempo do pedido de registro. Vale dizer,
ao tempo do pedido de registro, a admissão seria plausível, não só ao
agravante, mas aos demais candidatos, partidos e coligações. A essa altura,
após o resultado do pleito, a questão estaria coberta pela preclusão. Por
isso, indefiro o pedido do agravante de admissão no feito como terceiro
interessado e, via de conseqüência, não conheço do primeiro agravo”.
(Ac. no 24.831, de 25.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min. Luiz
Carlos Madeira.)

“Recurso especial. Registro. Candidatura. Elegibilidade. Cargo. Médico.
Sentença. Extinção. Processo. Ausência. Julgamento. Mérito.
Configuração. Incapacidade. Postulação. Juízo. Recorrente. Tentativa.
Ingresso. Processo. Condição. Terceiro. Interessado. Inadmissibilidade.
Circunstância. Participação. Processo. Condição. Parte. Reexame. Prova.
Desincompatibilização. Sede. Recurso especial. Impossibilidade”. NE:
Acolhido parecer da Procuradoria neste sentido: “A sentença de 1o grau
extinguiu a ação de impugnação proposta pela recorrente por ausência de
capacidade postulatória. Tal decisum não foi questionado pela recorrente, o
que ocasionou o seu trânsito em julgado. Assim, não pode agora a
recorrente aventar o presente recurso como se fosse terceiro interessado,
pois na verdade ela era parte, tendo sido excluída do processo por decisão
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que fez coisa julgada. Como já havia sido excluída do feito, ela não é parte
legítima para interpor o presente apelo”.
(Ac. no 22.580, de 1o.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Eleitoral. Embargos de declaração. Registro de candidato. Impugnação.
Rejeição de contas. (...) Vice-prefeito. Terceiro prejudicado. Legitimidade.
I – Vice-prefeito que assume o cargo de prefeito em virtude da renúncia do
titular tem legitimidade para opor embargos de declaração como terceiro
prejudicado. II – (...)”.
(Ac. no 19.780, de 6.5.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Eleições 2002. Registro de candidatos. Coligação. PCT e PGT.
Intervenção de diretório nacional. Anulação de convenção regional que
decidiu por candidaturas individuais. Recurso especial. Decisão regional que
reconheceu válida a intervenção do órgão nacional. Embargos de
declaração não conhecidos por ilegitimidade ativa. Condição de terceiros
interessados. Reconhecida. Recurso conhecido e provido para que,
determinando-se o retorno dos autos à origem, o regional aprecie os
embargos de declaração, como entender de direito”. NE: “Tenho que os
recorrentes configuram-se como terceiros prejudicados, para os efeitos do
art. 499 do Código de Processo Civil. Possuem, pois, legitimidade para
recorrer, tendo em vista que a decisão do regional atinge suas candidaturas.
Esta Corte reconhece a legitimidade do terceiro prejudicado para interpor
recursos, inclusive embargos declaratórios”.
(Ac. no 20.144, de 12.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Prazo

 Generalidades

“Recurso. Ordinário. Intempestividade. Agravo improvido. Não se conhece,
como recurso, de petição intempestiva.”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 958, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Registro de candidatura. Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da Lei Complementar
no 64/90. Indeferimento. Decisão regional. Recurso. Decisão monocrática.
Intempestividade. Oposição. Embargos. Acolhimento. Preliminar afastada.
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(...) 1. Dá-se provimento a embargos de declaração, para afastar a
preliminar de intempestividade reconhecida na decisão embargada, uma vez
que procede a alegação do recorrente que o acórdão regional somente foi
publicado na sessão do dia seguinte ao do julgamento. (...)”
(Ac. de 10.10.2006 nos EDclRO no 1.339, rel. Min. José Delgado, red. designado
Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Recurso especial eleitoral. (...) Registro de candidatura.
Intempestividade. Não-conhecimento. (...) 2. Nos termos do art. 16 da Lei
Complementar no 64/90, não se admite a dilação de prazo recursal em sede
de registro de candidatura. (...)”
(Ac. de 3.10.2006 no AgRgEDclREspe no 26.826, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso ordinário. (...) Registro de candidatura. Rejeição de contas.
Intempestividade. Não-conhecimento. 1. Conforme constatado pelo
Parquet (fl. 240): ‘o acórdão que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente foi publicado em sessão no dia 22.8.2006, fls.
138, tendo os embargos declaratórios sido interpostos somente em
26.8.2006, fls. 148 logo, os embargos não devem ser conhecidos em face da
intempestividade. Em decorrência da intempestividade, os embargos não
geram o efeito interruptivo do prazo para a interposição do recurso
ordinário. Assim, o prazo para a interposição do recurso ordinário não foi
observado, uma vez que a protocolização se deu somente em 8.9.2006, ou
seja, dezessete dias após a publicação do acórdão.’ (...)”
(Ac. de 28.9.2006 no RO no 1.339, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro de candidato. Deputado federal. Decisão regional. (...)
Embargos de declaração. Intempestividade. Trânsito em julgado. Recurso
especial. Impossibilidade. Conhecimento. Decisões. Publicação em sessão.
Art. 43, § 3o, da Res.-TSE no 22.156/2006. Agravo regimental. Decisão
agravada. Fundamentos não impugnados. 1. Em face do disposto no § 3o do
art. 43 da Res.-TSE no 22.156/2006, são intempestivos embargos de
declaração opostos após o prazo de 3 dias contados da publicação em
sessão do acórdão que aprecia pedido de registro de candidatura. (...)” NE:
“Os embargos declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para a
interposição de recurso especial. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no AgRgREspe no 26.352, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)
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“Agravo regimental. Registro de candidatura. (...) Intempestividade. Não-
conhecimento. Nos processos de registros de candidatura, o prazo para a
interposição de agravo regimental é de 3 (três) dias, a teor do art. 36, § 8o,
do regimento interno deste Tribunal, contados da publicação da decisão
impugnada em sessão.”
(Ac. de 14.9.2006 no AgRgRO no 956, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Recurso ordinário. Intempestividade. Seguimento negado. Agravo
regimental. Prazo recursal. Litisconsórcio. Contagem em dobro (art. 191,
CPC). Não-aplicação. Precedentes. Feriado estadual. Ausência de
expediente. Prorrogação do prazo. Não-comprovação. Agravo desprovido.
Publicado o acórdão em 14.10.2005 (sexta-feira), é intempestivo o recurso
ordinário interposto em 20.10.2005 (quinta-feira). Tratando-se de matéria
eleitoral, não se justifica aplicar regras do CPC que impliquem aumento de
prazo para recurso. (...) Não constando dos autos certidão do Tribunal
Regional afirmando não haver expediente ou que os prazos estariam
prorrogados, não há como se afastar a intempestividade reconhecida no
despacho agravado. Justiça Eleitoral em funcionamento normal, em razão
do referendo. (...)”
(Ac. de 8.6.2006 no AgRgRO no 905, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. Registro de
candidato indeferido por ter a coligação apresentado número de candidatos
além do limite legal. Manutenção da decisão regional que não conheceu do
recurso por intempestividade. Agravo regimental a que se nega
provimento”. NE: O TRE entendera que, apesar de inexistir nos autos cópia
do edital de publicação da sentença, o carimbo de serventuário da justiça
certificando a publicação na forma da lei é suficiente para averiguar a
tempestividade do recurso.
(Ac. no 23.532, de 11.10.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidatura. Filiação
partidária. Duplicidade. Embargos de declaração. Interposição. Tribunal a
quo. Confronto. Datas. Verificação. Intempestividade. Possibilidade. 1. Do
confronto das datas constantes dos autos pode-se observar a
intempestividade dos embargos de declaração aviados no Tribunal de
origem, diversamente do que consignado na decisão por este proferida. 2. A
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questão pode e deve ser analisada nesta instância superior, a exemplo do
precedente no REspe no 22.723/2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, sem
que tal se constitua ofensa aos enunciados nos 279 e 7 das súmulas
respectivas do STF e STJ, uma vez que as alegações objeto do recurso
dizem com a tempestividade recursal. (...)”
(Ac. no 23.627, de 6.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Intempestividade. Agravo
desprovido. É intempestivo o recurso especial interposto contra acórdão
regional, em processo de registro de candidatura, após o prazo de três dias,
previsto no art. 45, § 3o, da Res.-TSE no 20.993/2002. Agravo a que se
nega provimento”. NE: “1. O pedido de reconsideração – como se sabe –
não suspende o prazo para interposição do recurso cabível. No caso, o
próprio pedido de reconsideração foi tido como intempestivo pelo Tribunal a
quo”.
(Ac. no 20.334, de 23.9.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Agravo regimental. Registro. Procedimento. Natureza administrativo-
eleitoral. Disciplinamento. Recurso. Prazo. Art. 11, § 2o, da Lei
Complementar no 64/90. Agravo não provido”. NE: A candidata alegou
tempestividade do recurso especial e de pedido de reconsideração com base
em disposição do Regimento Interno do TRE. Quanto a isso, o TSE
entendeu que “(...) os feitos que versam sobre atos inerentes às eleições e à
administração dos pleitos são de caráter administrativo-eleitoral e não
meramente administrativo, que são aqueles que versam sobre a atividade-
meio da Justiça Eleitoral. O processo de registro de candidatura tem
disciplinamento próprio, contido na LC no 64/90, que estabelece prazo de
três dias para recurso contra decisão que examina pedido de registro,
conforme expressamente dispõe o art. 11, § 2o, da referida lei”.
(Ac. no 20.276, de 23.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Agravo regimental. Eleições 2002. Registro. Recurso especial. Negativa
de seguimento diante da intempestividade. Não-incidência de norma de
regimento interno de Tribunal Regional, uma vez que aos processos de
registro de candidatura são aplicados os procedimentos da LC no 64/90.
Agravo a que se nega provimento.”
(Ac. no 20.273, de 23.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“Não são aplicáveis as rigorosas regras de intimação e contagem de prazos
previstas na Lei Complementar no 64, de 1990, aos procedimentos
manifestamente irregulares, como aquele que leva ao deferimento de pedido
de substituição de candidato fora das hipóteses em que tal é previsto e sem
a ciência do prejudicado.”
(Ac. no 17.338, de 17.10.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

 Apresentação da sentença em cartório

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleição 2004. Fundamento não
infirmado. Negado provimento”. NE: Em referência à conclusão dos autos
para sentença, “(...) cumprido o tríduo pelo juiz eleitoral, não há de se falar
em publicação da decisão em cartório nem da contagem do prazo a partir
da intimação pessoal, que não tem previsão legal em sede de registro de
candidatura”.
(Ac. no 24.431, de 2.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Eleições 2004. Recurso especial. Registro. Intempestividade do recurso
eleitoral perante o TRE/PR. Negativa de seguimento. Agravo regimental.
Alegação de incidência do art. 48 da Resolução-TSE no 21.608/2004. Não
caracterizada. De acordo com o disposto no art. 48 da Resolução-TSE no

21.608/2004, a contagem do prazo recursal, a partir da fixação da sentença
no cartório, só ocorrerá quando o juiz não entregar a decisão nos três dias
seguintes à conclusão dos autos. Agravo regimental a que se nega
provimento”.
(Ac. no 22.746, de 18.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro de candidatura. (...) Publicação da decisão em cartório. Prazo
recursal. Art. 8o da LC no 64/90. (...) No processo de registro, o prazo de três
dias para interposição de recurso ordinário conta-se da publicação da decisão
em cartório, e não da eventual intimação dirigida ao interessado. (...)”
(Ac. no 19.405, de 11.9.2001, rel. Min. Garcia Vieira.)

“(...) 1. Em processo de registro de candidatos, quando a sentença for
entregue em cartório antes dos três dias contados da conclusão ao juiz, o
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prazo para o recurso só flui do termo final daquele tríduo. 2. Aplicação da
Súmula no 10 do TSE. (...)”
(Ac. no 16.440, de 12.9.2000, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido os
acórdãos nos 16.725, de 12.9.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter; e 14.543, de
11.11.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Registro de candidatura. Recurso. Prazo. Dies a quo. Juntada da
sentença no terceiro dia após a conclusão dos autos. Alegação de que a
decisão fora apresentada após o encerramento do expediente. Matéria de
prova, incomportável de ser apreciada em recurso especial – Súmula no 279
do Supremo Tribunal Federal.”
(Ac. no 13.335, de 28.9.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

 Contagem

“Registro. Candidato. Prefeito. Recurso especial. Agravo regimental.
Intempestividade. Não-conhecimento. Embargos de declaração. Alegação.
Aplicação. Regra. Art. 184 do Código de Processo Civil. Improcedência.
Art. 16 da Lei Complementar no 64/90. Incidência. Embargos rejeitados”.
(Ac. no 23.574, de 9.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Desincompatibilização. Agravo regimental.
Prazo. Contagem. Art. 184 do CPC. Na contagem do prazo recursal, exclui-
se o dia do começo e inclui-se o do vencimento (art. 184 do CPC). (...)”
(Ac. no 23.331, de 28.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Configuração de dissídio jurisprudencial e violação ao art. 184 do
Código de Processo Civil. Contagem de prazo recursal contra sentença.
Exclusão do dia do início e inclusão do dia do vencimento. (...)” NE:
Recurso em processo de registro de candidato.
(Ac. no 16.922, de 27.9.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

 Prazo contínuo e peremptório

“(...) Agravo de instrumento. Decisão monocrática. Negativa de seguimento
a recurso especial. Erro grosseiro. Cabimento. Agravo regimental.
Intempestividade. Não-conhecimento. (...) A interposição de recurso após o
tríduo legal acarreta o não-conhecimento, por intempestividade. Os prazos
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relativos a processos de registro de candidatura são peremptórios e
contínuos e correm em secretaria ou em cartório, não se suspendendo,
durante o período eleitoral, aos sábados, domingos e feriados (art. 16 da LC
no 64/90). (...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.236, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Registro. Candidato. Prefeito. Recurso especial. Embargos de declaração.
Intempestividade. Não-conhecimento. 1. Não se conhece de embargos de
declaração interpostos após o tríduo legal. 2. O art. 16 da Lei
Complementar no 64/90 expressamente estabelece que os prazos relativos
aos processos de registro de candidatura são peremptórios e contínuos e
correm em secretaria ou cartório, não se suspendendo, durante o período
eleitoral, aos sábados, domingos e feriados. 3. Conforme dispõe a Res.-TSE
no 21.518/2003, o período eleitoral se encerra no dia 18.11.2004, último dia
para os juízes proclamarem os candidatos eleitos e data a partir da qual as
decisões, salvo as relativas às prestações de contas de campanha, não mais
serão publicadas em cartório ou em sessão. Embargos não conhecidos”.
(Ac. de 28.10.2004 nos EDclAgRgREspe no 23.018, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Registro. Candidato. Prefeito. Recurso especial. Agravo regimental.
Intempestividade. Não-conhecimento. 1. Não se conhece de agravo
regimental interposto após o tríduo legal. 2. O art. 16 da Lei Complementar
no 64/90 expressamente estabelece que os prazos relativos aos processos
de registro de candidatura são peremptórios e contínuos e correm em
secretaria ou cartório, não se suspendendo, durante o período eleitoral, aos
sábados, domingos e feriados”.
(Ac. no 23.574, de 25.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Agravo regimental. Registro. Candidatura. Substituição.
Candidato. Extemporaneidade. Indeferimento. Interposição. Recurso.
Intempestividade. Publicação. Decisão. Sessão. Nome. Advogado.
Desnecessidade. Prazo. Fase. Registro. Candidato. (...) 2. Os prazos
recursais, na fase de registro de candidatura, são contínuos e peremptórios,
correndo em cartório ou secretaria, não se suspendendo aos sábados,
domingos e feriados (art. 16 da LC no 64/90). 3. Agravo desprovido”.
(Ac. no 24.436, de 5.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Recurso especial. Agravo regimental. Eleições 2004. Prazos peremptórios
e contínuos. Intempestividade. Fundamentos não infirmados. Não-
provimento. A partir de 5 de julho de 2004 até a proclamação dos eleitos, os
prazos correrão, inclusive, aos sábados, domingos e feriados” (art. 65, § 1o,
Res.-TSE no 21.608/2004). (...)”
(Ac. no 24.102, de 30.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; no mesmo
sentido o Ac. no 23.637, de mesma data e relator.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleição 2004. Registro de candidato.
Fundamento não infirmado. Negado provimento”. NE: Afastada alegação
de que o prazo recursal seria prorrogado por vencer no feriado nacional do
Dia da Independência tendo em vista que, em processo de registro de
candidatura, os prazos são peremptórios e contínuos, não se suspendendo
aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 16 da LC no 64/90.
(Ac. no 24.100, de 30.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Pedido de reconsideração. Agravo regimental. Recebimento. Registro de
candidatura. Eleições 2004. Recurso especial. Intempestividade. Agravo
regimental não provido”. NE: “O acórdão regional foi publicado na sessão
(...), correndo dessa data o prazo de três dias para interposição de recurso
especial, segundo preceituam os arts. 51, § 3o, da Resolução-TSE no

21.608/2004 e 11, § 2o, da LC no 64/90. Dessa forma, o tríduo legal exauriu-
se em 29.8.2004, domingo, considerando-se que, nos processos de registro
de candidatura, os prazos são peremptórios e contínuos, correndo, inclusive,
aos sábados, domingos e feriados, de acordo com o disposto nos arts. 65, §
1o, da Resolução-TSE no 21.608/2004 e 16 da LC no 64/90”.
(Ac. no 22.675, de 20.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Eleitoral. Agravo regimental em agravo de instrumento. Eleição municipal.
Registro de candidatura. Prazo recursal. Arts. 11, § 2o, e 16 da LC no 64/90.
Intempestividade do recurso especial. 1. O prazos para interposição de
recurso em fase de registro de candidatura são peremptórios e contínuos e
começam a fluir da publicação do acórdão em sessão (arts. 11, § 2o, e 16,
da LC no 64/90). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Ac. no 4.128, de 2.9.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)
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“Prazo para recurso. Somente é contínuo e peremptório, nos termos do art. 16
da LC no 64/90, a partir do encerramento do prazo para registro de candidatos.”
(Ac. no 12.825, de 27.9.92, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

 Reabertura

“Registro de candidatura. Acórdão publicado em sessão. Notas
taquigráficas não juntadas aos autos dentro do prazo para recurso.
Devolução do prazo. (...)”
(Ac. no 19.202, de 8.2.2001, rel. Min. Fernando Neves.)

“Mandado de segurança em que se pretende a reabertura de prazo para
recurso sob a alegação de que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional
não deveria ter sido publicado em sessão, tal como determina o art. 11, § 2o,
da LC no 64/90. Decisão que liminarmente julgou o mandado de segurança
incabível. Agravo não provido. 1. Aos processos de registro de candidatura
aplicam-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar no 64/
90, entre eles o julgamento dos recursos sem inclusão em pauta e a
publicação dos acórdãos em sessão. 2. Inexistência de conflito com o art.
274, § 1o, do Código Eleitoral, norma geral que não se aplica aos processos
regidos por leis especiais. 3. Ausência de direito líquido e certo à reabertura
do prazo para recurso.”
(Ac. no 2.941, de 5.12.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

 Termo final

“Recurso ordinário. Intempestividade. Seguimento negado. Agravo
regimental. Prazo recursal. Litisconsórcio. Contagem em dobro (art. 191,
CPC). Não-aplicação. Precedentes. Feriado estadual. Ausência de
expediente. Prorrogação do prazo. Não-comprovação. Agravo desprovido.
Publicado o acórdão em 14.10.2005 (sexta-feira), é intempestivo o recurso
ordinário interposto em 20.10.2005 (quinta-feira). Tratando-se de matéria
eleitoral, não se justifica aplicar regras do CPC que impliquem aumento de
prazo para recurso. Precedentes (EDclAgRgREspe no 21.322/MG, rel. Min.
Gomes de Barros, DJ de 6.8.2004; AgRgAg no 1.249/DF, rel. Min. Eduardo
Ribeiro, DJ de 24.3.2000). Não constando dos autos certidão do Tribunal
Regional afirmando não haver expediente ou que os prazos estariam
prorrogados, não há como se afastar a intempestividade reconhecida no
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despacho agravado. Justiça Eleitoral em funcionamento normal, em razão
do referendo. (...)”
(Ac. de 8.6.2006 no AgRgRO no 905, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Registro. Embargos de declaração no
agravo regimental. Tempestividade. Efeitos infringentes. Possibilidade.
Publicado o acórdão em sessão, após as 24 horas, tem-se como tempestivo
os embargos declaratórios opostos nos três dias contados desta data. (...)”
(Ac. no 23.795, de 25.11.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Registro. Impugnação extemporânea.
Embargos de declaração. Erro material. Acolhimento. Agravo regimental.
Tempestividade. Fundamentos não ilididos. Não-provimento. Evidenciado o
erro material, acolhem-se os embargos declaratórios para reconhecer a
tempestividade do agravo regimental. (...)” NE: Declarada a tempestividade
do agravo regimental pois a transmissão do fax foi iniciada antes das 19h e
a petição foi protocolada no dia seguinte em razão de se encontrar fechada
a Seção de Protocolo do TSE no momento do término da transmissão.
(Ac. no 24.694, de 11.11.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Embargos de declaração. Registro de candidato. Analfabetismo.
Intempestividade do recurso especial. O momento da interposição de
recurso conta-se a partir de sua protocolização no cartório, e não de seu
envio pelo correio. Embargos rejeitados”.
(Ac. no 22.818, de 23.9.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Decisão regional que manteve sentença que indeferiu o registro de
candidatura. Publicação em sessão às 22h. Protocolo do TRE que não ficou
aberto até esse horário, no último dia do prazo. Prazo contado em dias e não
em horas. Recurso especial intempestivo, até porque não apresentado no
momento da abertura do protocolo, no dia imediato. (...)”
(Ac. no 706, de 19.9.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

 Termo inicial

“Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. Eleições 2006. Registro de
candidatura. Intempestividade. Não-conhecimento. 1. O dies a quo para a
interposição de recurso contra decisão proferida em requerimento de
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registro de candidatura é o da publicação do acórdão em sessão, nos termos
do art. 43, § 3o, da Res.-TSE no 22.156/2006. Nos termos do art. 16 da Lei
Complementar no 64/90, não se admite a dilação de prazo recursal em sede
de registro de candidatura. Documento novo que não infirma a
intempestividade do recurso especial. (...)”
(Ac. de 3.10.2006 no AgRgEDclREspe no 26.826, rel. Min. José Delgado.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidatura. Não-
conhecimento. Intempestividade. Início. Prazo. Recurso. Publicação.
Acórdão. Sessão de julgamento. 1. O termo inicial do prazo recursal em
processo de registro de candidatura é a data da publicação do acórdão em
sessão. Agravo regimental desprovido”.
(Ac. de 5.10.2004 no AgRgREspe no 23.681, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Agravo regimental. Intempestividade. Art. 51, § 3o,
Res.-TSE no 21.608/2004. O prazo para interposição de recurso conta-se da
publicação da decisão em sessão (art. 51, § 3o, Res.-TSE no 21.608/2004).
(...)” NE: “A decisão unipessoal foi publicada na sessão de 23.9.2004, ainda
que após as 19 horas. Nessa data passou a correr prazo para recurso, e não
no dia imediatamente posterior, como afirma o agravante.”
(Ac. no 23.622, de 30.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Embargos de declaração. Recurso especial. Registro de candidatura.
Eleições 2004. Recurso. Intempestividade. Recebimento como agravo
regimental. Desprovimento”. NE: “Ademais, a jurisprudência da Corte é no
sentido de que o prazo para interposição de recurso em registro de
candidatura ‘inicia-se com a publicação do acórdão em sessão, não
relevando ulterior publicação no Diário da Justiça’ (...) (Ac. no 13.348, de
28.9.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro)”.
(Ac. no 23.857, de 27.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Eleições 2004. Recurso especial. Registro. Intempestividade do recurso
interposto perante a Corte Regional. Reconhecimento. Negativa de
seguimento. Agravo regimental. Alegação de violação aos enunciados nos 279
e 7 das súmulas do STF e STJ, respectivamente, tendo em vista a análise das
datas. Se as alegações trazidas no recurso especial dizem respeito à
intempestividade, não se pode considerar reexame de prova, se o provimento
do recurso depende dessa averiguação. Agravo regimental desprovido”. NE:
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“(...) a posterior intimação pessoal da parte (...) não tem o condão de
transferir o início do prazo recursal para o momento da comunicação (...)”.
(Ac. no 22.723, de 21.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro de candidatura: o trânsito em julgado da decisão que julga o
pedido de registro não depende da inclusão na pauta e de sua intimação ao
candidato e inviabiliza o mandado de segurança contra ela requerido”. NE:
“Ora, a publicação do acórdão, que se fará na sessão do julgamento, é o
termo inicial do prazo recursal”.
(Ac. no 3.069, de 27.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) Registro. Intempestividade. Em processos de registro conta-se o prazo
para interposição de recurso da publicação da decisão em sessão (art. 11, §
2o, da LC no 64/90). (...)”
(Ac. no 18.328, de 17.10.2000, rel. Min. Costa Porto.)

“Registro de candidato. Recurso ordinário. (...) Prazo recursal. Dies a quo.
Não-incidência do art. 94 da Lei no 9.504/97 e sim da norma específica da
Lei Complementar no 64/90, art. 11, § 2o, que estabelece que o prazo
recursal flui da publicação do acórdão na sessão de julgamento. (...)”
(Ac. no 254, de 9.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Recurso. Intempestividade. LC no 64/90, art. 11, § 2o. O prazo de recurso
flui da publicação do acórdão que se faz ao fim da sessão de julgamento.”
(Ac. no 136, de 31.8.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Registro de candidatura. Recurso. Prazo. Inicia-se com a publicação do
acórdão em sessão, não relevando ulterior publicação no Diário da Justiça”.
(Ac. no 13.348, de 28.9.96, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

Protocolo

“Embargos de declaração. Agravo regimental intempestivo. Interposição em
outro Tribunal. Impossibilidade. Embargos rejeitados”. NE: Agravo
regimental contra decisão denegatória de recurso especial em matéria de
registro de candidato.
(Ac. no 22.105, de 13.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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Generalidades

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro de coligação. Ausência de
anotação do partido no TRE não impede o registro. Irregularidade de
diretório municipal afirmada pelo TRE. Reexame de prova. Impossibilidade.
Negado provimento ao recurso. I – A ausência de anotação do diretório
municipal no TRE, por si só, não é suficiente para o indeferimento do
registro. Precedentes. (...)” NE: “(...) a ausência de anotação do diretório
municipal no TRE, por si só, não é suficiente para o indeferimento do
registro de coligação ou candidatura”.
(Ac. no 21.798, de 17.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial. Registro de candidatos. Pedido formulado por partido
político isolado. Ata que registra deliberação sobre coligação. Diligência
pela Secretaria. Decisão em que não se pronunciou sobre a coligação.
Embargos de declaração não opostos. Trânsito em julgado. Pedido de
retificação de erro material. Não-conhecimento. Agravo regimental.
Recurso especial não conhecido. (...) 2. A coligação deve ser considerada
regular antes de analisados os pedidos individuais de registro de
candidaturas. (...)”
(Ac. no 20.785, de 8.10.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

Denominação

“Coligação. Denominação. Utilização. Nome. Número. Candidato. Pedido
de voto. Vedação. Art. 4o, § 3o, da Res.-TSE no 21.608. 1. Conforme
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expressamente previsto no art. 4o, § 3o, da Res.-TSE no 21.608, que dispõe
sobre a escolha e o registro de candidatos nas eleições municipais de 2004,
a denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência
a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido
político. Consulta respondida de forma negativa”.
(Res. no 21.697, de 30.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso especial. Alteração do nome da coligação após o registro.
Ausência de vedação legal. Ilegitimidade do presidente do partido para a
proposição. Impossibilidade de exame do estatuto da agremiação. Prejuízo
dos candidatos. Propaganda eleitoral já confeccionada. Matéria não
prequestionada. Recurso não conhecido”.
(Ac. no 20.105, de 17.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)
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RENOVAÇÃO DE ELEIÇÃO

Generalidades

“Recurso especial. Conduta vedada. Publicidade institucional. Período
proibido. Ausência. Comprovação. Autorização. Presunção. Não-
caracterização. Permissão. Necessidade. Demonstração. Dispêndio.
Recursos públicos. (...) Recurso especial provido”. NE: “(...) Dessa
maneira, a renovação das eleições já realizadas está sujeita às vicissitudes
do recurso pendente. Sendo o meu voto pelo provimento do recurso
especial, a renovação do pleito é destituída totalmente de efeitos, em razão
da reconstituição do registro de candidatura dos recorrentes, que devem ser
diplomados e empossados”.
(Ac. no 25.120, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Eleições municipais. Renovação do pleito majoritário. Excepcionalidade.
Candidatura de vereador eleito na eleição ocorrida na data regulamentar.
Possibilidade. Eleição suplementar. Não-caracterização. (...) 1. Na
renovação do pleito, por se tratar de situação excepcional, os processos de
registro merecem tratamento específico e diferenciado dos demais,
interpretando-se de forma sistêmica as normas eleitorais, inclusive se
levando em conta o princípio da razoabilidade. (...)”
(Ac. no 21.141, de 15.5.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso especial. Registro de candidatura. Eleições suplementares em
pleito majoritário municipal. Convenção realizada fora do prazo. Ausência
de demonstração de prejuízo. Dissídio jurisprudencial caracterizado.
Violação ao art. 219 do Código Eleitoral. É válida a convenção partidária
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que, a despeito de realizada fora do prazo da resolução regional, escolhe
candidatos em tempo hábil para o registro da chapa. Recurso conhecido e
provido”. NE: O TSE reconheceu a validade do registro da chapa
majoritária, cujo pedido fora apresentado a tempo e modo.
(Ac. no 19.685, de 11.6.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Na hipótese de renovação de eleições, todo o processo eleitoral há de
reabrir-se desde a escolha de candidatos em convenção (Resolução-TSE no

9.391/72) (...)”
(Ac. no 13.185, de 10.12.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) Nulidade da votação. Renovação do pleito (...) 3. Os candidatos a
nova eleição serão livremente escolhidos pelas convenções municipais dos
partidos interessados, devendo o processo de registro e impugnação
sujeitar-se aos prazos fixados nas instruções expedidas pelo TRE.”
(Ac. no 7.560, de 17.5.83, rel. Min. Souza Andrade.)

Condições para o registro – Momento de aferição

“Recurso especial. Impugnação a registro de candidatura. Novas eleições
(art. 224, CE). Desincompatibilização. Prazos. Na renovação das eleições,
reabre-se todo o processo eleitoral. Os prazos de desincompatibilização são
aferidos no processo de registro, seguindo como parâmetro a data do novo
pleito e atendendo as normas da LC no 64/90. Se o candidato cumpriu o
prazo de desincompatibilização à época do pleito anulado, é suficiente que
ele se afaste do cargo nas 24 horas seguintes à sua escolha em convenção,
para que se torne viável sua candidatura ao novo pleito. No caso dos autos,
o ora recorrente cumpriu o prazo de afastamento previsto na Lei
Complementar no 64/90, de quatro meses antes do novo pleito, no qual
concorreu para prefeito (art. 1o, II, g, e IV, a, da LC no 64/90). Recurso
conhecido e provido.”
(Ac. de 30.5.2006 no REspe no 25.436, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Mandado de segurança. Resolução de Tribunal Regional Eleitoral. Novas
eleições. Caráter normativo. Cabimento do writ. Precedentes. Intervenção
de terceiro interessado e de assistente litisconsorcial. Admissão. Liminar.
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Deferimento. Suspensão dos efeitos. Os prazos de desincompatibilização em
novas eleições (CE, art. 224) são aferidos no processo de registro, atendendo
as normas da LC no 64/90. Ilegalidade da resolução do TRE reconhecida.
Segurança concedida nos termos do voto do relator. Liminar confirmada”.
(Ac. no 3.327, de 17.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Medida cautelar. Liminar. Renovação de eleição majoritária. Registro de
candidato. Inelegibilidade. Improcedência. 1. O candidato que teve seu
registro indeferido por parentesco não poderá participar da renovação do
pleito, tendo em vista que as condições de elegibilidade e as inelegibilidades
são aferidas levando-se em conta a data da eleição anulada.”
(Ac. no 1.253, de 10.12.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Processo administrativo. Renovação de eleição majoritária (CE, art. 224).
Desincompatibilização. Prazo. I – Na hipótese de renovação da eleição
conforme o art. 224 do Código Eleitoral, a elegibilidade ou não dos
candidatos será decidida à vista da situação existente na data do pleito
anulado (...)”
(Res. no 21.093, de 9.5.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

Registro de candidato que deu causa à nulidade

“Recurso especial eleitoral. Registro de candidatura. Eleições
complementares. Participação de candidato que deu causa à nulidade do
pleito. (...) 3. O ordenamento jurídico eleitoral positivo e jurisprudencial
brasileiro, impondo a carga axiológica que o compõe, especialmente a
inspirada no princípio ético, não agasalha a possibilidade de candidato que
deu causa à nulidade das eleições participar na renovação do pleito.
Interpretação do art. 219, parágrafo único, do Código Eleitoral. (...)”
(Ac. de 10.10.2006 no REspe no 26.018, rel. Min. José Delgado.)

“Mandado de segurança. Captação ilícita de sufrágio. Pleito. Anulação. Art.
224 do Código Eleitoral. Novas eleições. Participação do candidato que deu
causa à anulação do pleito. Perda de objeto. Realizadas novas eleições,
resta sem objeto o mandado de segurança que objetiva permitir que o
candidato que deu causa à anulação do pleito participe do novo certame.”
(Ac. de 3.8.2006 no MS no 3.403, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Eleições. Novo escrutínio. Participação do candidato que deu causa à
anulação do primeiro. A ordem natural das coisas, o princípio básico
segundo o qual não é dado lograr benefício, considerada a própria torpeza, a
inviabilidade de reabrir-se o processo eleitoral, a impossibilidade de
confundir-se eleição (o grande todo) com escrutínio e a razoabilidade
excluem a participação de quem haja dado causa à nulidade do primeiro
escrutínio no que se lhe segue.”
(Ac. de 14.2.2006 no MS no 3.413, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Eleição majoritária. Nulidade. Nova eleição. Código Eleitoral, art. 224.
Candidato que teve seu diploma cassado. Registro para a nova eleição.
Deferimento. I – A ‘nova eleição’ a que se refere o art. 224 do Código
Eleitoral não se confunde com aquela de que trata o art. 77, § 3o, da
Constituição Federal. Esta última tem caráter complementar, envolvendo
candidatos registrados para o escrutínio do primeiro turno. Já a ‘nova
eleição’ prevista no art. 224 do CE nada tem de complementar (até porque
foi declarada nula a eleição que a antecedeu). Em sendo autônoma, ela
requisita novo registro. II – Nada impede a participação de candidato que
deu causa à nulidade da primeira eleição, desde que não esteja inelegível,
por efeito de lei ou sentença com trânsito em julgado. III – Resolução de
TRE não pode criar casos de inelegibilidade”.
(Ac. no 25.127, de 17.5.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Renovação. Pleito. Pedido. Registro. Candidato. Prefeito. Proibição.
Participação. Nova eleição. Impossibilidade. Direito líquido e certo.
Violação. Dispositivo. Resolução. Tribunal Regional Eleitoral. Suspensão.
Efeitos. 1. Não se pode vedar a participação de candidato que teve registro
indeferido em eleição que restou anulada por esse motivo se, na espécie, se
evidencia equivocada a anterior decisão indeferitória de seu registro. 2.
Fere direito líquido e certo do impetrante dispositivo contendo tal proibição
inserida em resolução de Tribunal Regional Eleitoral que fixa calendário
para nova eleição. Liminar referendada a fim de suspender os efeitos dessa
disposição e assegurar a candidato a possibilidade de concorrer no novo
pleito.”
(Ac. no 3.274, de 18.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“(...) 1. Na hipótese de renovação da eleição, com base no art. 224 do
Código Eleitoral, quando o candidato eleito tiver tido seu diploma cassado
por abuso do poder, ainda que por decisão sem trânsito em julgado, o
registro desse mesmo candidato deve ser indeferido, não se aplicando o
disposto na alínea d do inciso I do art. 1o e no art. 15 da LC no 64/90, devido
à excepcionalidade do caso.”
(Ac. no 19.825, de 6.8.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Registro de candidato ao cargo de prefeito. Nova eleição (CE, art.
224). Recurso provido. I – Em se tratando de nova eleição, regida pelo art.
224 do Código Eleitoral, que não se identifica com eleição suplementar,
reabre-se o processo eleitoral em toda a sua plenitude. II – A jurisprudência
desta Corte, na hipótese sob o comando do art. 224, CE, é no sentido de que
podem participar do processo eleitoral até mesmo candidatos que tenham
dado causa à anulação da eleição anterior (...)”
(Ac. no 19.420, de 5.6.2001, rel. Min. Sálvio de Figueiredo; no mesmo sentido o
Ac. no 995, de 22.1.2001, do mesmo relator.)

“(...) Votação dada a candidato sem registro superior a metade dos votos
válidos. Renovação da eleição majoritária. Art. 175, § 3o, e art. 224 do
Código Eleitoral. Impugnação de candidato a prefeito que teve o registro
cassado no pleito 3.10.96 devido ao indeferimento do registro do candidato a
vice-prefeito. Causa de inelegibilidade superada. (...)” NE: “Tampouco é de
admitir-se a alegação de que os recorridos devem ser excluídos da eleição
por terem dado causa à anulação da eleição anterior (...) a nulidade
decorreu de uma situação objetivamente considerada, não havendo que se
cogitar de culpa.”
(Ac. no 15.039, de 15.5.97, rel. Min. Eduardo Alckmin.)
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Advogado suspenso

“Direitos Eleitoral e Processual. Recurso ordinário. Agravo interno.
Registro de candidatura. Recurso inexistente. Profissional suspenso pela
OAB. Negado provimento. I – A alegação do agravante de que no
procedimento perante a OAB/PR restou afrontado o art. 5o, LV, da
Constituição Federal, por não ter sido o profissional intimado pessoalmente,
não o favorece, pois tal afronta deve ser questionada na esfera competente
e não na seara eleitoral. (...)” NE: O Tribunal entendeu que “(...) tem-se por
inexistente recurso interposto por advogado suspenso do exercício
profissional”.
(Ac. no 621, de 3.10.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

Delegado de partido ou coligação – Capacidade postulatória

“Direitos Eleitoral e Processual. Agravo interno. Registro. Inelegibilidade.
Coligação. Interesse e legitimidade para impugnar. Condenação criminal.
Prescrição. Não-demonstração. Incompetência da Justiça Eleitoral para
declarar prescrição de crime não eleitoral. Recurso desprovido. I –
Impugnação ao registro de candidatura subscrita pelos delegados da
coligação e de partido que a integra. Legitimidade e interesse da coligação.
Instrumento de mandado do representante da coligação arquivado na seção
própria do Tribunal Regional encarregado do registro. Preliminares
rejeitadas. (...)”
(Ac. no 654, de 4.10.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)
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“Direitos Eleitoral e Processual. Registro de candidatura. Agravo interno.
Recurso ordinário. Falta de procuração e delegação expressa de poderes.
Recurso desprovido”. NE: “O que impossibilita o conhecimento do agravo,
na espécie, é não estar comprovada a condição do delegado de partido e a
inexistência, nos autos, de procuração outorgando poderes ao subscritor da
petição. (...) Ademais, quanto à procuração só agora apresentada, nenhum
efeito poderá produzir, pois, datada de 19 de setembro, não será capaz de
instruir recurso protocolado em 26 de agosto. (...)”
(Ac. no 610, de 27.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Registro de candidatura. Recurso subscrito por advogado sem procuração
nos autos, mas credenciado como delegado nacional do partido.
Regularidade da representação processual (...)”.
(Ac. no 20.129, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Domicílio eleitoral. Revisão do eleitorado. Falta de comparecimento.
Cancelamento da inscrição eleitoral no ano da eleição. Nova inscrição.
Atendimento do art. 9o da Lei no 9.504/97. (...)” NE: Recurso contra
indeferimento de registro de candidato subscrito por delegado de partido.
Comprovada a sua condição de advogado, foi rejeitada a preliminar de falta
de capacidade postulatória.
(Ac. no 16.529, de 5.9.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso ordinário. Registro. Candidatura. (...) Capacidade postulatória.
Ausência. (...) 2. A Lei no 9.504/97, art. 6o, § 3o, IV, não confere a
capacidade postulatória ao delegado da coligação. (...)”
(Ac. no 355, de 25.9.98, rel. Min. Edson Vidigal.)

“Registro de candidato. Recurso subscrito por delegado do partido.
Impossibilidade. Lei no 9.504/97, art. 6o, § 3o, inciso IV e Res.-TSE no

20.100/98, art. 9o, inciso III. 1. A Lei no 9.504/97, art. 6o, § 3o, IV, não
confere a capacidade postulatória ao delegado do partido. 2. Recurso não
conhecido.”
(Ac. no 15.505, de 24.9.98, rel. Min. Edson Vidigal.)

“Delegado de partido. Representação processual. Ao delegado de partido
não se impõe apresente instrumento de mandato para representá-lo em
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juízo.” NE: Recurso contra decisão que indeferiu registro de candidato. “O
subscritor do recurso, além de advogado, agiu como delegado do partido
(...) não se havendo colocado em dúvida essa qualidade. E sendo delegado,
não era mister apresentasse procuração.”
(Ac. no 181, de 2.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

Honorários advocatícios

“Agravo regimental. Recurso especial. Nos feitos eleitorais, não há
condenação a pagamento de honorários em razão de sucumbência.
Precedentes. Não provido”. NE: Trata-se de processo de registro de
candidato.
(Ac. no 23.027, de 13.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Impugnação ao registro

“Decisão. Instâncias ordinárias. Indeferimento. Registro. Candidato.
Vereador. Servidor público. Desincompatibilização. Controvérsia.
Afastamento de fato. Necessidade. Produção. Prova testemunhal
requerida. Art. 41 da Res.-TSE no 21.608. Precedente. (...)” NE: “Rejeito a
preliminar de ausência de representação da coligação, na medida em que o
juiz eleitoral recebeu a impugnação como notícia de inelegibilidade (...)”
(Ac. no 22.888, de 18.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Registro de candidato. Impugnação por representante de coligação que
não é advogado. Possibilidade perante o juiz eleitoral. Precedentes. (...)”
NE: “(...) impugnação a registro de candidatura perante o juiz eleitoral
independe de petição subscrita por advogado”.
(Ac. no 24.190, de 11.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Registro de candidato. Impugnação. Vícios procedimentais.
Inexistência. (...) 2. Tratando-se de impugnação ao registro de candidatura
perante juiz eleitoral, pode o interessado atuar sem a intermediação de um
defensor legalmente habilitado. A subscrição de advogado para esse caso
somente é exigível na fase recursal. Precedentes. (...)”
(Ac. no 16.694, de 19.9.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)
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“Registro de candidato. Impugnação. Desnecessidade de representação por
advogado. (...)”
(Ac. no 13.788, de 25.3.97, rel. Min. Ilmar Galvão.)

“(...) Registro de candidato. Impugnação. Representação por advogado.
(...) Desnecessidade, em impugnação perante o juiz eleitoral, da parte ser
representada por advogado. (...)” NE: Candidato não representado por
advogado quando do oferecimento de contestação à impugnação.
(Ac. no 13.389, de 27.11.96, rel. Min. Francisco Rezek.)

“Registro de candidatura. Possibilidade de a impugnação ser feita sem
advogado. (...)”
(Ac. no 13.952, de 1o.10.96, rel. Min. Nilson Naves.)

Procuração

“Embargos de declaração. Recurso ordinário. Registro de candidatura.
Representação processual. Deficiência. Súmula-STJ no 115. Ausência de
procuração. Não-conhecimento. 1. Não constando dos autos instrumento
procuratório outorgado ao advogado subscritor do recurso ordinário, aplica-
se a Súmula-STJ no 115. 2. Por ocasião do envio dos autos a esta instância
extraordinária, não havia instrumento procuratório nem certidão que
comprovasse a condição de delegado do partido do subscritor do apelo
ordinário. (...)”
(Ac. de 29.9.2006 nos EDclRO no 1.063, rel. Min. José Delgado.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidato. Eleições
2004. Procuração. Ausência. Recurso inexistente. Agravo regimental não
conhecido”. NE: Acórdão do TRE manteve o indeferimento de registro de
candidato: “Não consta dos autos procuração outorgada ao subscritor do
recurso, portanto considera-se inexistente o recurso interposto sem a
juntada do instrumento de mandato (...)”.
(Ac. no 23.668, de 11.10.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Questão de ordem. Recurso extraordinário em recurso ordinário. Registro
de candidatura. O recurso subscrito por advogado sem procuração nos
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autos é tido por inexistente. Precedentes. Reconhecimento do trânsito em
julgado da decisão que indeferiu o registro”.
(Ac. no 592, de 8.10.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Agravo regimental. Registro de candidato. Ausência de procuração.
Recurso inexistente. Súmula-STJ no 115. Agravo improvido”. NE: “(...)
processo de registro possui procedimento célere, inclusive com prazo
disposto em lei a ser obedecido pelos tribunais para julgamento dos feitos.
Não há como se conceder prazo para juntada de representação processual.
A procuração há de ser apresentada juntamente com a petição do recurso”.
(Ac. no 20.249, de 23.9.2002, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Decisão contra presidente de partido. Recurso do partido e de seu
presidente. Advogado do presidente sem procuração nos autos. É
inexistente o recurso interposto sem a juntada do instrumento de mandato
(STJ, Súmula no 115). É inaproveitável o recurso do partido. (...)”
(Ac. no 15.435, de 1o.6.2000, rel. Min. Nelson Jobim.)

“Delegado de partido. Representação processual. Ao delegado de partido
não se impõe apresente instrumento de mandato para representá-lo em
juízo.” NE: Recurso contra decisão que indeferiu registro de candidato. “O
subscritor do recurso, além de advogado, agiu como delegado do partido
(...) não se havendo colocado em dúvida essa qualidade. E sendo delegado,
não era mister apresentasse procuração.”
(Ac. no 181, de 2.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Registro de candidato. Indeferimento. 2. Recurso interposto sem
assinatura do procurador, nem juntada do instrumento de mandato,
inexistindo sequer protesto por tal, sendo, inclusive, certo que a procuração,
depois trazia aos autos, é de data posterior a do recurso e do término do
prazo. (...)”
(Ac. no 184, de 31.8.98, rel. Min. Néri da Silveira.)
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Recurso

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro de candidatura. Cabimento. Não-
demonstração. Incidência da Súmula no 284/STF. Recurso não assinado por
advogado. Cabimento. Não-demonstração. Para o conhecimento de recurso
especial, exige-se que o recorrente justifique o cabimento do apelo, segundo
as hipóteses do art. 276, I, do Código Eleitoral, e que a peça seja assinada
por advogado habilitado”. NE: “(...) o apelo é assinado pelo pré-candidato,
que não é advogado, logo, não possui capacidade postulatória. A procuração
juntada à fl. 109 não supre a deficiência, pois não se aplica o art. 13 do
CPC nesta instância”.
(Ac. no 21.989, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Registro de candidatura. (...) Recurso que não é subscrito por advogado.
Inviabilidade. (...) 2. Ainda que o pedido de registro de candidatura possa
ser assinado pelo próprio interessado, é necessário que o recurso contra a
decisão que indefere tal pleito seja subscrito por advogado.”
(Ac. no 112, de 1o.8.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Registro de candidato. Recurso ordinário. (...) Postulação em causa
própria. Não-comprovação de ser legalmente habilitado – art. 36 do CPC.
(...)”
(Ac. no 254, de 9.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) O primeiro recorrente, por ser candidato, pode impugnar o pedido de
registro, sem a necessidade de advogado, a teor do art. 22 da Resolução no

20.100/98. Entretanto, esta assertiva não lhe dá o condão de recorrer sem
constituir procurador habilitado. (...)”
(Ac. no 190, de 2.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Registro. 2. Candidato a deputado estadual, com idade inferior a vinte um
anos, mas emancipado. (...) 4. Recurso interposto pelo próprio candidato,
sem assistência de advogado habilitado. 5. Lei no 8.906/94, arts. 1o, I, e 4o;
Código de Processo Civil, art. 36. 6. Recurso não conhecido.”
(Ac. no 15.402, de 31.8.98, rel. Min. Néri da Silveira.)
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“Registro. Candidato a deputado estadual. Registro indeferido. 2. Falta de
capacidade postulatória do recorrente, estando o recurso sem qualquer
fundamentação. (...)”
(Ac. no 15.365, de 25.8.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“Registro de candidatura. Recurso interposto pelo candidato. Não se
conhece, por falta de representação por advogado.”
(Ac. no 15.343, de 12.8.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Registro. Deputado estadual. Impugnação. Recurso interposto a destempo
pelo próprio candidato que não possui capacidade para postular em juízo.
(...)”
(Ac. no 11.998, de 26.7.94, rel. Min. Pádua Ribeiro.)
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Generalidades

“Embargos de declaração. Recurso especial. Registro de candidato.
Número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal. Forma de
cálculo. Não há falar em contradição entre o § 4o do art. 21 da Resolução-
TSE no 21.608 e o § 4o do art. 10 da Lei no 9.504/97. Ausência de
obscuridade. Embargos parcialmente providos para sanar a omissão
apontada”. NE: O § 4o do art. 21 da Resolução-TSE no 21.608/2004
estabeleceu que, na reserva de vagas por sexo, qualquer fração será
igualada a um no cálculo do percentual mínimo para um dos sexos e
desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro sexo.
(Ac. no 22.764, de 13.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Esclarecimento. Art. 19, § 4o, da Res.-TSE no 20.993. Critérios para o
cálculo da reserva de vagas para cada sexo. Fração desprezada. A fração a
ser desprezada é aquela que ocorrer no cálculo do percentual máximo a ser
reservado para cada sexo e não aquela que for encontrada no cálculo para
a definição do número total de candidatos, que é apurado com base nos
critérios estabelecidos no art. 10, §§ 1o a 4o, da Lei no 9.504, de 1997.”
(Res. no 21.071, de 23.4.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso especial. Registro de candidatura. Hipótese. Número de cadeiras
na Câmara Legislativa foi reduzido para a legislatura seguinte. Número de
candidatos natos de um mesmo sexo supera o percentual máximo do § 3o

(art. 10 da Lei no 9.504/97), quando calculado sobre o total das vagas para
candidatos. A situação específica do caso impede que se adote a literalidade
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do § 3o do art. 10. O cálculo da reserva do mínimo de 30% e do máximo de
70% para candidaturas de cada sexo deve levar em conta o número de
candidaturas possíveis, descontadas as vagas correspondentes às
candidaturas natas.” NE: O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.530, relator Ministro Sydney Sanches, deferiu
medida cautelar para suspender a eficácia do § 1o do art. 8o da Lei no

9.504/97, que dispõe sobre candidatura nata.
(Ac. no 16.897, de 8.3.2001, rel. Min. Garcia Vieira.)

“(...) Registro. Vagas destinadas a candidatura de mulheres. Interpretação
do § 5o do art. 10 da Lei no 9.504/97. A análise do § 5o deve ser feita
sistematicamente com o disposto no § 3o da mesma lei. Impossibilidade de
preenchimento por candidatura de homem. (...)”
(Ac. no 16.632, de 5.9.2000, rel. Min. Costa Porto; no mesmo sentido os acórdãos
nos 12.834, de 19.8.96, e 13.021, de 28.9.96, e 13.976, de 21.10.96, rel. Min.
Francisco Rezek.)

“Recurso ordinário recebido como especial. (...) Reserva legal do número
de vagas de cargo eletivo para o sexo feminino. Observância. (...) 2.
Reserva legal, pelo partido ou coligação, de 25% (vinte e cinco por cento)
das vagas para candidatos de cada sexo, no mínimo, e de 75% (setenta e
cinco por cento), no máximo. (...)” NE: A coligação não apresentou
candidatos na quantidade que tinha direito. O cálculo do percentual mínimo
de reserva por sexo teve como base o número de candidatos efetivamente
apresentados, tendo, nesse contexto ultrapassado o mínimo de 25% previsto
no art. 80 da Lei no 9.504/97 (disposição transitória aplicada às eleições de
1998).
(Ac. no 183, de 9.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Consulta. Registro de candidaturas. Percentual de participação feminina.
Nos termos do § 3o do art. 11 da Lei no 9.100/95, o percentual de 20% das
vagas reservadas às mulheres será calculado sobre os 100% dos lugares a
serem preenchidos. Não se pode preencher o número de vagas destinadas
às mulheres com candidaturas de homens, ainda que inexistentes candidatas
femininas, em número suficiente, sob pena de esvaziamento da norma legal.
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Na hipótese de não-preenchimento dessas vagas deve-se registrar a chapa
sem a substituição sugerida.”
(Res. no 19.587, de 4.6.96, rel. Min. Ilmar Galvão; no mesmo sentido as resoluções
nos 19.448, de 29.2.96, rel. Min. Marco Aurélio; e 19.564, de 23.5.96, rel. Min.
Walter Medeiros.)

“(...) Renúncia de candidatos. Vagas reservadas a mulheres. Estatuto
partidário. Não pode dispor contra norma legal. (...)”
(Res. no 19.582, de 30.5.96, rel. Min. Diniz de Andrada.)
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Sobre o assunto substituição de candidato no segundo turno, veja o
título Substituição de candidato/Segundo turno.

Convocação de candidato

“Consulta. Candidatos a governador e vice vinculados a partidos políticos
distintos. Coligação. Morte do titular. Sucessão. Hipóteses possíveis.
Respostas correspondentes. (...) b) Se a sucessão ocorrer entre o primeiro
e o segundo turnos da eleição, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o
de maior votação; se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer,
em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-
se-á o mais idoso (art. 28 c.c. o art. 77, §§ 4o e 5o, da Constituição
Federal). (...)”
(Res. no 22.236, de 8.6.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)
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Cabimento

“(...) Candidato. Substituição. Descabe ao intérprete inserir, no texto legal,
restrição não contemplada. A substituição de candidato faz-se sem a
impossibilidade de parente daquele que teve registro cassado vir a
apresentar-se”.
(Ac. no 25.082, de 9.8.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Fundamento não infirmado. Negado
provimento”. NE: “(...) a palavra ‘candidato’ no art. 13 da Lei das Eleições
diz respeito àquele que postula a candidatura, e não ao candidato com o
registro deferido, senão não se faria a substituição ‘de candidato que for
considerado inelegível’ (...)”.
(Ac. no 23.848, de 2.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso ordinário recebido como especial. Eleições 2002. Registro.
Candidato ao cargo de deputado estadual. Substituição. Renúncia.
Candidata. Limite de percentual. Impossibilidade de se examinar sem o
reexame de matéria fático-probatória. Não-conhecimento”. NE:
“Reconhecida pelo regional a inexistência de pedido de registro anterior, não
há como entender que o recorrente esteja burlando o prazo de registro,
quando aparece, agora, em substituição. O fato de o recorrente ter sido
escolhido originalmente em convenção não deve ser fator impeditivo de que
ele venha a substituir outro candidato, já que não houve, como reconhecido,
registro anterior de seu nome”.
(Ac. no 642, de 20.9.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“Recurso especial. Registro. Candidato a deputado estadual. Vaga
remanescente. Inexistência. Equívoco. Novo pedido. Processo em curso.
Candidato renunciante. Substituição. Possibilidade. Art. 53, § 4o, da Res.-
TSE no 20.993. Prazos. Observância. Registro deferido. Recurso conhecido
e provido.” NE: “Embora inicialmente formulado o pedido de registro do
recorrente à vaga remanescente, constatou-se que essa vaga, na realidade,
não existia. O Partido Liberal (PL), então, comunicou, em tempo hábil, o
equívoco ocorrido e pugnou que o registro do recorrente fosse acolhido
como substituto àquele do candidato (...). Ante o exposto, por violação do
art. 13, § 3o, da Lei no 9.504/97, conheço e dou provimento ao recurso
especial, deferindo o registro do recorrente como candidato da Coligação
Resolve São Paulo ao cargo de deputado estadual”.
(Ac. no 20.044, de 10.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Art. 18, CE. Representação. Art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/97.
Cassação de registro e diploma. (...) I – Nos casos em que há cassação do
registro do titular, antes do pleito, o partido tem a faculdade de substituir o
candidato. (...)”
(Ac. no 19.541, de 18.12.2001, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“(...) Substituição de candidato. Indeferimento ante a inexistência do
instrumento de renúncia. Não-estipulação de prazo para sanar a
irregularidade – art. 11, § 3o, da Lei no 9.504/97. Documento juntado em
sede de embargos de declaração. Possibilidade. Precedentes do TSE.
Instrumento de renúncia sem firma reconhecida e grafado em folha que
teve seu terço final cortado. Circunstâncias que não têm efeito de
desqualificar a natureza e o conteúdo do documento. (...)”
(Ac. no 15.814, de 23.2.99, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) 2. Pedido de substituição de candidato a vice-governador de partido
que já não possui candidato a governador. 3. O registro de candidatos a
governador e vice-governador deverá ser feito sempre em chapa única e
indivisível (...).”
(Ac. no 15.506, de 21.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)
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“(...) Renúncia do candidato escolhido em convenção. Substituição. 2.1. A
comissão executiva, tendo em vista os termos da ata da convenção
partidária, tem legitimidade para substituir candidato que houver
manifestado desistência à candidatura, podendo a escolha recair em
qualquer outro de partido integrante da coligação. 3. Substituição de
candidato antes da apresentação do pedido de registro. Aplicação do art. 7o,
§ 1o, da Lei no 9.504/97, que trata da escolha e substituição de candidato
indicado em convenção partidária. 4. Comissão executiva. Decisão
proferida em face das diretrizes fixadas pela convenção partidária. Matéria
interna corporis. (...)”
(Ac. no 278, de 17.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Registro de candidato em substituição. 2. A renúncia é ato pessoal, que há
de exteriorizar-se. 3. Hipótese em que a renúncia somente se pode ter
como caracterizada na data em que, no documento respectivo, foi
reconhecida a firma do renunciante pelo tabelião de notas, sendo, no mesmo
dia, entregue ao partido e protocolado na Justiça Eleitoral. 4. Lei no 9.504/
97, art. 13, § 1o. (...)”
(Ac. no 331, de 16.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

 “Substituição de candidato. Indeferimento do registro e termo de renúncia
relativos ao candidato substituído posteriores. Lei no 9.504/97, art. 13, § 1o.
1. Só se substitui candidato quando ocorre uma das hipóteses legais –
inelegibilidade, renúncia ou morte. 2. Em qualquer hipótese é imprescindível
a comprovação ao apresentar-se o pedido de substituição. (...)”
(Ac. no 330, de 16.9.98, rel. Min. Edson Vidigal.)

“Registro de candidatura. Indicação de candidato substituto antes do
indeferimento do registro do substituído: impossibilidade. Renúncia não
comprovada. (...)”
(Ac. no 316, de 16.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Candidato. Pedido de registro. Inelegibilidade. Substituição. Pressuposto.
Na hipótese de indeferimento do registro em face da ilegitimidade de quem
o requereu, descabe acionar o instituto da substituição.”
(Ac. no 12.310, de 22.9.94, rel. Min. Diniz de Andrada, red. designado Min. Marco
Aurélio.)
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“Eleições de 1994. Candidato a vice-presidente da República. Renúncia.
Substituição. Possibilidade. I – A renúncia implica cancelamento de registro
e, por isso, enseja a substituição do candidato, nos termos do art. 13 da Lei
no 8.713, de 1993. II – Mesmo que se entenda, no caso de renúncia, ser
omisso o dispositivo citado, o fato é que não afasta a aplicação dos §§ 2o e
5o do art. 101 do Código Eleitoral, com os quais se compatibiliza. Tanto mais
que essa exegese é a que melhor harmoniza o sentido dos textos legais de
regência com o princípio da unicidade de chapa consubstanciado no art. 77,
§ 1o, da Constituição. III – A renúncia é negócio jurídico unilateral e, como
tal, sua invalidade somente pode ser declarada se presente algum vício que
a torne nula ou anulável. IV – Impugnação rejeitada e substituição
deferida.”
(Res. no 74, de 1o.9.94, rel. Min. Pádua Ribeiro.)

“(...) Renúncia. Substituição. Chapa completa. (...)” NE: “A renúncia é ato
jurídico que se perfaz por si mesmo, complementa-se sem o concurso de
outrem. Se o candidato renuncia à candidatura, a conseqüência é o
desaparecimento, o cancelamento da mesma. Nasce, então, a possibilidade
da substituição, mesmo porque, visando precipuamente, à realização das
eleições, não poderia a lei ser interpretada restritivamente.”
(Res. no 77, de 30.8.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)

“Registro. Indeferimento. Substituição de candidatos. Recusa pelo Tribunal
a quo. Recurso provido.” NE: Recusados os dois pedidos de substituição. O
primeiro porque as candidaturas originárias ainda não tinham sido
indeferidas, e o segundo porque foram indicados os mesmos nomes do
primeiro. Decisão que desrespeita a norma legal, uma vez que nada obstava
a renovação do pedido, dentro do prazo, indicando os mesmos filiados.
(Ac. no 12.247, de 18.8.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)

“(...) Registro de candidato. Documentação: ausência. Substituição de
candidato: requisitos (...). II – É nula a decisão regional que defere
substituição sem observância de todas as formalidades exigidas para o
registro. (...)”
(Ac. no 12.074, de 10.8.94, rel. Min. Carlos Velloso.)
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“(...) A legislação eleitoral não contempla a hipótese de substituição sumária
de candidato escolhido em convenção, sob alegação de divergência
interpartidária e falta de candidato em substituição a vice-prefeito que
renunciou espontaneamente. Demonstrada ofensa ao princípio do direito
adquirido (art. 17, LC no 64/90, c.c. art. 57 da Resolução no 17.845/92).
Recurso conhecido e provido para restabelecer o registro de um candidato a
prefeito pelo PTB e cancelar o registro do outro ao mesmo cargo e do
mesmo partido.”
(Ac. no 13.215, de 18.12.92, rel. Min. Flaquer Scartezzini.)

“(...) Convenção partidária. Registro provisório de candidato. Substituição
ilegal. A lei não contempla a hipótese de registro provisório de candidato.
Após a escolha em convenção, não poderá ser a candidatura retirada sem
motivo a anuência do candidato. (...)”
(Ac. no 12.774, de 25.9.92, rel. Min. Américo Luz.)

“Substituição. A renúncia do candidato cujo registro foi requerido, ainda que
não decidido, uma vez verificada após a consumação do prazo do pedido
originário, autoriza a substituição, nos termos do art. 101 e parágrafos do
Código Eleitoral. (...)”
(Ac. no 6.893, de 30.9.82, rel. Min. Rafael Mayer.)

Chapa

“(...) Candidato a vice-governador. Servidor público. Delegado da polícia
federal. (...) Chapa única. Contaminação. Desprovimentos. (...) O registro
da chapa majoritária somente pode ser deferido se ambos os candidatos
estiverem aptos. Em casos de indeferimento, cabe ao partido ou à
coligação, por sua conta e risco, recorrer da decisão ou, desde logo, indicar
substituto ao candidato que não for considerado apto. (...)” NE: “(...) ‘diante
da unicidade da chapa para o cargo de governador e vice-governador, o
vício relativo a um dos componentes comunica-se ao outro, prejudicando a
todos’. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.003, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Impugnação de candidatura ao cargo de governador e vice-governadora.
Preclusão da matéria relativa ao indeferimento do registro da candidata ao
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governo. 1. Opera-se a preclusão quando há o trânsito em julgado da
decisão. 2. Preclusa a matéria, não se conhece do recurso.”
(Ac. no 300, de 29.9.98, rel. Min. Edson Vidigal.)

“Registro de candidato. 2. Pedido de substituição de candidato a vice-
governador de partido que já não possui candidato a governador. 3. O
registro de candidatos a governador e vice-governador deverá ser feito
sempre em chapa única e indivisível – ut art. 91, caput, da Lei no 4.737/65.
(...)”
(Ac. no 15.506, de 21.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Renúncia. Substituição. Chapa completa. (...)” NE: “(...) É forçoso
convir em que a renúncia de um candidato à vice-presidência não pode ter o
condão de impossibilitar a candidatura de seu companheiro.”
(Res. no 77, de 30.8.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)

“Chapa concorrente ao Senado. Substituição de candidatos. Lei no 8.713, de
1993, art. 13, § 1o. I – É direito do partido político substituir o candidato que
teve o seu registro indeferido, dentro de 8 (oito) dias, não podendo o
Tribunal Regional Eleitoral, antes deste prazo, indeferir as demais
candidaturas ao Senado Federal. II – Na hipótese dos autos, o Tribunal
Regional Eleitoral da Paraíba indeferiu a chapa ao Senado Federal
apresentada pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN) apenas porque
um dos candidatos não oferecia condições de se registrar, quando deveria
notificar a agremiação política para, dentro de 8 (oito) dias, promover a
substituição. Logo feriu o direito do partido político de substituir o candidato
e desrespeitou o direito de João Nunes de Castro e de José Mário Souto
Batista de não verem os seus registros indeferidos até esgotado o prazo
legal para a substituição.” NE: Lei no 9.504/97, art. 13, § 1o: prazo de dez
dias para requerer substituição.
(Ac. no 12.116, de 7.8.94, rel. Min. Pádua Ribeiro.)

“(...) Reunindo o candidato a prefeito os requisitos para seu registro
isoladamente viciada a indicação originária do candidato a vice-prefeito,
toca à Justiça Eleitoral sobrestar ao julgamento, aguardando o exercício da
faculdade de substituição (...), em face do indeferimento da candidatura do
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vice-prefeito. Indicação regular pela comissão executiva, na segunda etapa.
(...)”
(Ac. no 9.472, de 11.10.88, rel. Min. Sebastião Reis.)

Indicação do substituto

“(...) Indeferimento. Registro. Candidato substituto. Desconformidade. Art.
51, § 1o da Res.-TSE no 22.156/2006. (...) Condições de elegibilidade.
Aferição. Momento. Pedido. Registro. Candidato. (...) É assente na
jurisprudência do TSE que as condições de elegibilidade devem ser aferidas
ao tempo do registro de candidatura. (...)” NE: Registro de candidato
substituto formulado quando ainda não homologada a renúncia do candidato
substituído.
(Ac. de 5.10.2006 no AgRgRO no 1.221, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Consulta. Candidatos a governador e vice vinculados a partidos políticos
distintos. Coligação. Morte do titular. Sucessão. Hipóteses possíveis.
Respostas correspondentes. a) Se o evento morte ocorrer após a
convenção partidária e até o dia do primeiro turno da eleição, a substituição
dar-se-á por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção
dos partidos políticos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer
partido integrante da coligação, desde que o partido ao qual pertencia o
substituído renuncie ao direito de preferência. Nessa hipótese, a substituição
poderá ser requerida até vinte e quatro horas antes da eleição, desde que
observado o prazo de dez dias, contados do fato (art. 51, caput e § 1o, c.c.
o art. 52, caput, ambos da Instrução no 105). (...)”
(Res. no 22.236, de 8.6.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Consulta. (...) ‘1. Pode um partido político, não coligado a nível regional,
lançar candidato próprio a governador, homologando-o em convenção e
registrando-o no Tribunal Regional Eleitoral vir, após o dia 7 de julho e antes
do dia 8 de agosto, substituí-lo por outro candidato? 2. Por conseguinte,
pode este mesmo candidato, após deixar a condição de candidato a
governador, por renúncia, logo a seguir ser indicado pelo partido para ocupar
a vaga de outro candidato, neste caso a deputado federal, também
renunciante? Ou seja, o antigo candidato a governador deixa de disputar a
candidatura majoritária e passa a disputar a candidatura proporcional de
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deputado federal, sempre respeitando os prazos legais e realizando-se em
ata os atos formais pela comissão diretora regional do partido, pode?’.
Respondidos afirmativamente os dois itens.”
(Res. no 21.120, de 18.6.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Embargos declaratórios. Ausência de omissão ou contradição. Embargos
não conhecidos.” NE: Eventual irregularidade na escolha do substituto deve
ser alegada no respectivo processo de registro. Não cabe ao TSE apreciar
a possibilidade de realização de novas eleições caso a nulidade atinja os
votos dados a candidato substituto.
(Ac. no 17.738, de 19.12.2000, rel. Min. Nelson Jobim.)

“(...) Substituição. Prefeito falecido dez meses antes do pleito. Parentesco.
Candidato a vice-prefeito. Inelegibilidade. Inocorrência (...) 2. É regular a
candidatura em que se observou o disposto na legislação eleitoral em
relação à substituição de candidato (...)” NE: Possibilidade de ser indicado
substituto ao cargo de vice quem teve o registro indeferido ao cargo de
prefeito na mesma chapa em razão de inelegibilidade por parentesco.
(Ac. no 18.742, de 21.11.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter.)

“Registro de candidato ao cargo de senador. Indeferimento por não-
apresentação de documentos do indicado para suplência. Partido que se
recusa a apresentar substituto. Inviabilidade de o próprio candidato a
senador fazer a indicação.”
(Ac. no 1.389, de 25.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) Renúncia do candidato escolhido em convenção. Substituição. 2.1. A
comissão executiva, tendo em vista os termos da ata da convenção
partidária, tem legitimidade para substituir candidato que houver
manifestado desistência à candidatura, podendo a escolha recair em
qualquer outro de partido integrante da coligação. 3. Substituição de
candidato antes da apresentação do pedido de registro. Aplicação do art. 7o,
§ 1o, da Lei no 9.504/97, que trata da escolha e substituição de candidato
indicado em convenção partidária. 4. Comissão executiva. Decisão
proferida em face das diretrizes fixadas pela convenção partidária. Matéria
interna corporis (...)”
(Ac. no 278, de 17.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)
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“(...) Desfeita a coligação pactuada entre dois partidos, tendo em vista a
renúncia de todos os candidatos indicados por um dos partidos, é
perfeitamente possível a sua substituição pelo outro partido, nos termos do
art. 14 da Lei no 9.100/95, obedecido o prazo previsto no § 3o do art. 34 da
Resolução no 19.509/96, sendo desnecessária a convocação de convenção
para escolha dos substitutos (...)”
(Ac. no 13.112, de 1o.4.97, rel. Min. Ilmar Galvão.)

“(...) A sistemática eleitoral pátria veda a possibilidade de se acolher
composição de chapa a governador do estado, diante de renúncia de
candidato a vice-governador, considerado candidato recém-eleito deputado
federal. O mecanismo, se acolhido, exsurgiria com potencialidade suficiente
a afastar o equilíbrio das eleições no segundo turno.”
(Res. no 14.823, de 27.10.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Coligação. Candidaturas. As candidaturas devem ser formalizadas
pela coligação, de acordo com o interesse global dos partidos. Inexiste
preceito que, interpretado e aplicado, conduza à imposição de se ter
candidatos oriundos de todos os partidos que a compõem. Coligação.
Indicação dos candidatos. Autonomia dos partidos. Os partidos gozam de
autonomia, no âmbito da coligação, para indicar candidatos. Uma vez assim
procedendo, descabe o retrocesso, já que os interesses individuais e
momentâneos, deste ou daquele partido político, não se sobrepõem aos
gerais, revelados pela própria existência da coligação.” NE: Partido
integrante de coligação, após ter concordado em ceder a vaga decorrente
de renúncia da candidatura de filiado seu, torna sem efeito essa deliberação,
e o TRE indefere o registro do candidato filiado a partido diverso,
apresentado pela coligação, em substituição. Recurso provido pelo TSE
para prevalecer o requerimento formalizado pela coligação, com base na
primeira manifestação do partido do renunciante.
(Ac. no 12.343, de 25.10.94, rel. Min. Pádua Ribeiro, red. designado Min. Marco
Aurélio.)

“Candidatos. Substituição. Lei no 8.713/93, art. 13. Pode o partido indicar
como substituto, na vaga de candidato renunciante, seu filiado cujo registro
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fora, para o mesmo ou outro cargo, anteriormente indeferido por motivo que
não seja o de inelegibilidade. (...)”
(Ac. no 12.314, de 20.9.94, rel. Min. Torquato Jardim.)

“Coligação: substituição de ambos candidatos majoritários renunciantes com
inversão da posição na chapa dos partidos coligados, mediante consenso das
comissões executivas interessadas, indicando uma delas, para vice-prefeito,
o filiado que renunciara à primitiva candidatura a prefeito: transação política
que o art. 16, § 4o, da Lei no 8.214/91 possibilita e que a prática das
coligações explica.”
(Ac. no 13.091, de 10.11.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) Desfazimento de coligação partidária. Registro de candidato a prefeito
e vice-prefeito indeferido em razão de irregularidades da coligação e da
falta de domicílio eleitoral (LC no 5/70, art. 1o, IV, e). Renovação do mesmo
candidato para concorrer isoladamente. Derrogação da norma citada na LC
no 5/70 em face da nova Constituição (Resolução no 15.727/89). Pacífica
jurisprudência da Corte é no sentido de ser factível a substituição do
candidato pelo próprio nome, desde que o indeferimento anterior, não resulte
de inelegibilidade (Acórdão no 10.227/88). (...)”
(Ac. no 12.108, de 10.10.91, rel. Min. Pedro Acioli.)

“Renúncia de candidato a vice-governador. Não cabe a escolha do
substituto pelo candidato a governador, mesmo quando se haja recusado a
fazê-lo a comissão executiva. Recurso provido para indeferir o registro do
substituto, determinando-se o cancelamento do referente ao cargo de
governador, dada a impossibilidade da subsistência solitária de tal
candidatura.”
(Ac. no 11.510, de 10.9.90, rel. Min. Octávio Gallotti.)

“Convenção anterior invalidada e conseqüente indeferimento do registro dos
nomes escolhidos. Nova convenção. Reindicação de nomes. Substituição
(...) Legitimidade da reescolha em nova convenção de nomes indicados na
convenção anterior invalidada. Precedentes desta Corte (...)”
(Ac. no 10.023, de 20.10.88, rel. Min. Sebastião Reis.)
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“(...) Reunindo o candidato a prefeito os requisitos para seu registro
isoladamente viciada a indicação originária do candidato a vice-prefeito,
toca à Justiça Eleitoral sobrestar ao julgamento, aguardando o exercício da
faculdade de substituição (...), em face do indeferimento da candidatura do
vice-prefeito. Indicação regular pela comissão executiva, na segunda etapa.
(...)”
(Ac. no 9.472, de 11.10.88, rel. Min. Sebastião Reis.)

Pendência de recurso do substituído

“(...) 2. Na hipótese de representação fundada nos artigos referidos, o
prosseguimento da campanha eleitoral é admitido pela Justiça Eleitoral para
evitar dano irreparável, mas isso se dá por conta e risco do candidato e do
partido político que prefira não substituir seu candidato, sem nenhuma
garantia de sua diplomação.”
(Res. no 21.087, de 2.5.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Substituição, por renúncia, de candidato cujo registro não tenha sido
deferido. Possibilidade. Art. 14 da Lei no 9.100/95 (...)” NE: Substituição do
candidato ao cargo de prefeito, feita às vésperas da eleição, quando ainda
pendente de recurso decisão que indeferiu o registro do substituído.
(Ac. no 15.198, de 23.4.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Substituição de candidatura. Coisa julgada. Não atenta contra a coisa
julgada decisão que declara a perda da condição de candidato daquele que,
tendo indeferido seu registro nas instâncias ordinárias, foi substituído a
requerimento do partido, mesmo que o TSE, no julgamento do especial,
venha a reconhecer sua elegibilidade. (...)” NE: O partido pediu a
substituição antes do julgamento do recurso especial contra o indeferimento
do registro. Após o trânsito em julgado da sentença de substituição o TSE
deferiu o registro do substituído e o substituto renunciou. A renúncia não
teve o condão de tornar prevalente a primeira candidatura. Votos
considerados nulos.
(Ac. no 14.973, de 27.5.97, rel. Min. Costa Leite.)
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Prazo

 Eleição majoritária

“Consulta. Candidatos a governador e vice vinculados a partidos políticos
distintos. Coligação. Morte do titular. Sucessão. Hipóteses possíveis.
Respostas correspondentes. a) Se o evento morte ocorrer após a
convenção partidária e até o dia do primeiro turno da eleição, a substituição
dar-se-á por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção
dos partidos políticos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer
partido integrante da coligação, desde que o partido ao qual pertencia o
substituído renuncie ao direito de preferência. Nessa hipótese, a substituição
poderá ser requerida até vinte e quatro horas antes da eleição, desde que
observado o prazo de dez dias, contados do fato (art. 51, caput e § 1o, c.c.
o art. 52, caput, ambos da Instrução no 105). (...)”
(Res. no 22.236, de 8.6.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Recurso especial. Registro. Candidatura. Desistência. Substituição. Prazo.
Fraude eleitoral. Inelegibilidade. Ausência. (...) Não fica caracterizada a
fraude eleitoral quando a substituição de candidato ocorre nos moldes
previstos na legislação de regência. (...)” NE: “(...) foram obedecidos os
prazos para substituição, uma vez que tal pedido foi requerido antes das
vinte e quatro horas antecedentes ao pleito, estabelecidas pela Justiça
Eleitoral e dentro do prazo de dez dias hábeis à substituição que, in casu,
contou-se da desistência da candidata substituída. (...)”
(Ac. de 1o.6.2006 no AgRgREspe no 25.543, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo de instrumento. Agravo regimental. Substituição. Candidato.
Eleições majoritárias. Registro. Prazo. Alegação. Inexistência. Motivo.
Ausência. Publicação. Edital. Ciência. Anterioridade. Pleito.
Improcedência. Inocorrência. Inelegibilidade. Tempestividade. Registro.
Ausência. Fundamentação. Agravo regimental. Matéria nova.
Impossibilidade. Agravo desprovido”. NE: Substituição de candidato ao
cargo de prefeito em razão de renúncia ocorrida às vésperas da eleição,
cujo edital foi publicado somente após o pleito. Em seu voto, o relator
reafirmou despacho neste sentido: “A se considerar a possibilidade de
substituição de candidato ao cargo majoritário, até as vinte e quatro horas
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antecedentes ao pleito, implícita está a circunstância de, eventualmente, não
se poder imprimir publicidade ao fato, via edital, antes de realizadas as
eleições. Isto, no entanto, não invalida a substituição se efetivada no prazo
legal (...). Verifica-se, facilmente, que eleitores e partidos políticos tomaram
conhecimento da substituição em tela, ainda antes das eleições, pelo
noticiário que fez o magistrado veicular em rádio de grande audiência no
município, o qual continha a informação à população de que ‘(...) os votos
dados ao candidato cuja fotografia apareceria na urna – o candidato
renunciante – seriam direcionados para o candidato substituto (...)’. (Fl.
249), o que denota a regularidade do registro”.
(Ac. no 5.792, de 15.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Consulta. (...) ‘1. Pode um partido político, não coligado a nível regional,
lançar candidato próprio a governador, homologando-o em convenção e
registrando-o no Tribunal Regional Eleitoral vir, após o dia 7 de julho e antes
do dia 8 de agosto, substituí-lo por outro candidato? (...)’ Respondidos
afirmativamente os dois itens.”
(Res. no 21.120, de 18.6.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Vice-prefeito. Substituição. Eleição municipal de 1996. Interpretação
lógica do art. 14 da Lei no 9.100/95. (...)” NE: Registro de candidato
substituto ao cargo de vice-prefeito requerido no dia anterior à eleição, mas
dentro do prazo de dez dias do fato gerador.
(Ac. no 15.964, de 21.9.99, rel. Min. Costa Porto.)

“(...) 3. Substituição de candidato antes da apresentação do pedido de
registro. Aplicação do art. 7o, § 1o, da Lei no 9.504/97, que trata da escolha
e substituição de candidato indicado em convenção partidária. 4. Comissão
executiva. Decisão proferida em face das diretrizes fixadas pela convenção
partidária. Matéria interna corporis. (...)” NE: Indicação, como substituto,
de candidato a senador filiado a outro partido da coligação.
(Ac. no 278, de 17.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“(...) 2. Candidatura a Senado Federal. 3. Hipótese em que o partido não
fez, tempestivamente, indicação de substitutos aos candidatos a suplentes,
que renunciaram. 4. Pretensão de candidatos a suplentes não indicados pelo
partido, que se faz inviável (Lei no 9.504/97, art. 13 e § 1o). (...)”
(Ac. no 15.445, de 8.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)
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“(...) Substituição, por renúncia, de candidato cujo registro não tenha sido
deferido. Possibilidade. Art. 14 da Lei no 9.100/95 (...)” NE: Substituição do
candidato ao cargo de prefeito, feita às vésperas da eleição, quando ainda
pendente de recurso decisão que indeferiu o registro do substituído.
(Ac. no 15.198, de 23.4.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Consulta. Candidato a vice-governador de estado. Substituição anterior ao
segundo turno por morte, desistência ou impedimento legal. Hipótese de
aplicação do art. 13, § 2o, da Lei no 9.504/97 (...)”
(Res. no 20.141, de 26.3.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Eleitoral. Registro de candidato. Substituição de vice-prefeito.
Tempestividade do pedido. Atraso da Justiça Eleitoral. Ausência de prejuízo.
Código Eleitoral, art. 368. I – Os atos requeridos ou propostos em tempo
oportuno, mesmo que não sejam apreciados no prazo legal, não prejudicarão
aos interessados (CE, art. 368). (...)”
(Ac. no 11.576, de 2.9.93, rel. Min. Carlos Velloso.)

“(...) Substituição de candidato. Eleições majoritárias. A substituição de
candidato é factível no caso de eleições majoritárias, no prazo de dez dias
de vacância, a qualquer tempo antes do pleito. (...)”
(Ac. no 10.391, de 7.11.88, rel. Min. Miguel Ferrante; no mesmo sentido o Ac. no

11.839, de 19.12.90, rel. Min. Célio Borja; e as resoluções nos 14.389, de 14.7.88,
rel. Min. Francisco Rezek, e 14.477, de 4.8.88, rel. Min. Aldir Passarinho.)

 Eleição proporcional

“(...) Registro de candidatura. Deputado estadual. Substituição fora do
prazo. Peculiaridade. Admissibilidade. Provimento.” NE: Registro de
candidato substituto à eleição proporcional requerido dentro dos 60 dias
anteriores à eleição, tendo sido o julgamento e o indeferimento do pedido de
registro do candidato substituído ocorrido já dentro desse prazo.
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgREspe no 26.976, rel. Min. José Delgado, red.
designado Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Registro de candidatura. Cargo. Eleição proporcional. Substituição.
Candidato. Arts. 13, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.504/97. Prazos. 1. É de se
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deferir o pedido de substituição de candidato a cargo da eleição
proporcional, requerido no prazo de dez dias previsto no art. 13, § 1o, da Lei
no 9.504/97, mesmo que dentro do prazo de sessenta dias antes do pleito, a
que se refere o § 2o da mesma disposição legal, se, na espécie, ocorreu a
demora no julgamento do pedido de registro, circunstância que não pode
prejudicar o direito da parte à referida substituição. (...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.318, rel. Min. José Delgado, red. designado
Min. Marcelo Ribeiro.)

“Agravo regimental. Registro. Candidato. Vereador. Pedido. Substituição.
Indeferimento. Intempestividade. Prazo. Arts. 13, § 3o, da Lei no 9.504/97 e
58 da Res.-TSE no 21.608. 1. É intempestivo o pedido de substituição de
candidato na eleição proporcional formulado após o prazo de 60 dias a que
se referem os arts. 13, § 3o, da Lei no 9.504/97 e 58 da Res.-TSE no 21.608.
2. Hipótese em que não restou comprovado que a sentença indeferitória do
registro do candidato a ser substituído tenha sido proferida após o início do
referido prazo legal. Agravo regimental não provido”. NE: “(...) o pedido de
renúncia do candidato (...) foi protocolado somente em 19.8.2004. Nessa
mesma data, restou formulado o pedido de substituição (...).”
(Ac. no 23.798, de 18.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. Registro de
candidatura. Indeferimento. Pedido de substituição de candidato.
Intempestividade. (...)” NE: “A decisão da Corte Regional encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte que, apreciando a matéria, já decidiu
que nas eleições proporcionais o pedido de substituição de candidato que for
considerado inelegível, renunciar, falecer ou tiver seu registro indeferido,
terá que ser requerido no prazo de dez dias, contados do fato, e antes dos
sessenta dias anteriores ao pleito (...)”
(Ac. no 23.342, de 29.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Embargos de declaração. Omissão.
Ausência. Rejeição. Às vésperas das eleições, se o nome do candidato
substituto não consta do banco de dados, o recurso em que se discute a
possibilidade de substituição queda-se prejudicado por impossibilidade
material”. NE: Trata-se de eleição proporcional para vereador.
(Ac. no 22.701, de 21.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“Recurso especial. Eleições 2004. Registro. Candidato. Substituição.
Recurso. Desistência. Na pendência de recurso contra decisão que
indeferiu o registro de candidatura, não corre prazo para a substituição
prevista no art. 13 da Lei no 9.504/97. Em havendo desistência de tal
recurso, o prazo de substituição inicia-se no momento em que aquela se
manifestou. É impossível a substituição, se a desistência do recurso ocorreu
a menos de 60 dias das eleições”. NE: Trata-se de eleição proporcional para
vereador.
(Ac. no 22.859, de 18.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso especial. Eleições 2004. Candidatura. Substituição. Art. 13, § 3o,
Lei no 9.504/97. A parte não deve ser prejudicada pela demora no
julgamento do pedido de registro. O indeferimento ocorrido após o prazo do
art. 13, § 3o, Lei no 9.504/97 não impede a substituição de candidato”. NE:
A decisão que indeferiu o pedido de registro de candidatura do substituído a
vereador ocorreu quando já estava ultrapassado o prazo legal de 60 dias
anteriores ao pleito e o requerimento de substituição ocorreu antes de
decorridos os dez dias do fato motivador da substituição e antes do prazo
para julgamento dos registros naquela instância.
(Ac. no 22.701, de 16.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo regimental em recurso especial. Indeferimento de registro. Pedido
de substituição de candidatura realizado fora do prazo legal. I –
Inviabilidade de reapreciação de provas e de apresentação de novo
documento em sede recursal. (...)”
(Ac. no 20.094, de 19.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Direitos Eleitoral e Processual. Recurso especial. Registro. Candidatura.
Substituição. Intempestividade. Recurso não conhecido. I – A substituição
de candidatos em eleições proporcionais haverá de ser realizada dentro de
10 dias contados do fato ensejador da substituição e até 60 dias antes do
pleito. (...)” NE: Candidatura a deputado federal.
(Ac. no 20.068, de 10.9.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Candidato. Substituição. Prazo. Tratando-se de eleições proporcionais,
além de o registro dever ser requerido até dez dias contados do fato que



272 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Registro de candidato

deu origem à substituição, há que se observar a antecedência de sessenta
dias em relação à data do pleito.”
(Ac. no 314, de 2.10.98, rel. Min. Maurício Corrêa, red. designado Min. Eduardo
Ribeiro; no mesmo sentido os acórdãos nos 13.009, de 6.10.92, rel. Min. Carlos
Velloso; 13.649, de 30.9.96, rel. Min. Nilson Naves; e 14.268, de 25.3.97, rel. Min.
Ilmar Galvão.)

“Inconstitucionalidade. Argüição. (...) Substituição de candidato. Eleições
proporcionais. Havendo razão que, cuidando-se de substituição de
candidato, justifica a diversidade de tratamento, entre eleições majoritárias e
proporcionais, inexiste a pretensa ofensa ao princípio constitucional da
igualdade.” NE: Alegação de inconstitucionalidade do art. 13, § 3o, da Lei no

9.504/97 ao estabelecer prazo de sessenta dias antes das eleições para
requerer substituição de candidatos à eleição proporcional, quando o
candidato à eleição majoritária pode ser substituído até a véspera do pleito.
(Ac. no 362, de 25.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Registro de candidato. Substituição extemporânea. 2. Alegação de
existência de conflito aparente de normas entre o § 1o e o § 3o do art. 13 da
Lei no 9.504/97, improcedente, tendo em vista que os aludidos dispositivos
devem ser interpretados conjuntamente. 3. Nas eleições proporcionais de
3.10.98, o pedido de substituição de candidato que for considerado
inelegível, renunciar, falecer ou tiver seu registro indeferido, terá que ser
requerido no prazo de 10 dias, contados do fato, e antes dos 60 dias
anteriores às eleições (...).”
(Ac. no 356, de 24.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Substituição. Prazo limite. Lei no 9.504/97, art. 13, §§ 2o e 3o. 1.
Proferida decisão rejeitando o registro de candidato após o prazo da Lei no

9.504/97, art. 13, § 3o, pode-se requerer substituição do candidato, na forma
do § 2o do mesmo diploma legal. (...)” NE: Candidatura a deputado federal.
(Ac. no 348, de 24.9.98, rel. Min. Edson Vidigal; no mesmo sentido o Ac. no 355, de
25.9.98, do mesmo relator.)

“(...) Registro de candidato, em substituição. 2. Lei no 9.504/97, art. 13, §
1o. 3. O pedido de substituição deve ser requerido até dez dias contados do
fato ou da decisão judicial que der origem à substituição. 4. Hipótese em
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que a declaração de desistência ocorreu a 2.7.98, sendo requerida a
substituição do candidato somente a 31.7.98. 5. Intempestividade do pedido
de substituição. 6. Registro do substituto indeferido. (...)” NE: Candidatura a
deputado federal.
(Ac. no 243, de 4.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“Substituição de candidato. Pedido indeferido. Decisão incensurável,
tratando-se de requerimento fora de prazo. (...)” NE: O pedido de registro
do candidato a vereador que se pretendia substituir foi intempestivo.
(Ac. no 13.285, de 30.9.96, rel. Min. Nilson Naves.)

“(...) Registro de candidato a vereador. Substituição. (...) A Lei
Complementar no 64/90, art. 17, permite a substituição do candidato. O
prazo para tal, é fixado pelo art. 16, § 2o, da Lei no 8.214/91, de até sessenta
dias antes do pleito. (...)” NE: Na lei vigente, Lei no 9.504/97, art. 13, § 3o, o
prazo é o mesmo.
(Ac. no 13.057, de 22.10.92, rel. Min. José Cândido.)

“Candidatura. Substituição. Obediência ao prazo fixado. Registro.” NE:
“Para a demora na apresentação do pedido terá concorrido o próprio
serviço eleitoral, pois a denegação do registro, que ensejou o presente
pedido de substituição só ocorreu em 3 de agosto de 1990, quando pela
Resolução no 16.347 deveria ter ocorrido a 25 de julho de 1990.” E, ainda,
foi alterado o termo final de julgamento, pelos TREs, dos pedidos de
registro, tendo o pedido de substituição se verificado antes. Candidatura a
deputada federal.
(Ac. no 11.293, de 11.8.90, rel. Min. Roberto Rosas.)

“Substituição. A renúncia do candidato cujo registro foi requerido, ainda que
não decidido, uma vez verificada após a consumação do prazo do pedido
originário, autoriza a substituição, nos termos do art. 101 e parágrafos do
Código Eleitoral. (...)” NE: Candidatura a deputado estadual.
(Ac. no 6.893, de 30.9.82, rel. Min. Rafael Mayer.)
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Segundo turno

“Consulta. Candidato a vice-governador de estado. Substituição anterior ao
segundo turno por morte, desistência ou impedimento legal. Hipótese de
aplicação do art. 13, § 2o, da Lei no 9.504/97. (...)”
(Res. no 20.141, de 26.3.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Chapa. Composição. Renúncia. Preenchimento por candidato recém-
eleito. A sistemática eleitoral pátria veda a possibilidade de se acolher
composição de chapa a governador do estado, diante de renúncia de
candidato a vice-governador, considerado candidato recém-eleito deputado
federal. O mecanismo, se acolhido, exsurgiria com potencialidade suficiente
a afastar o equilíbrio das eleições no segundo turno.”
(Res. no 14.823, de 27.10.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Consulta. Deputado federal. Substituição, no segundo turno, de candidato a
vice-presidente ou vice-governador que falecer, desistir ou for impedido
legalmente, por candidato eleito ou não em 3 de outubro. É possível a
substituição desde que o substituto seja de partido já integrante da coligação
no primeiro turno.”
(Res. no 14.340, de 12.5.94, rel. Min. Torquato Jardim.)

Urna eletrônica

“(...) 1. Substituições ocorridas nos trinta dias que antecedem a eleição não
constam da urna eletrônica – § 2o do art. 7o da Resolução-TSE no 20.563.
2. Inviabilidade de alteração do sistema. Os dados referentes às
substituições devem ser registrados em anexo à ata final, com o fim de
relatar as substituições ocorridas e possibilitar o cômputo aos substitutos dos
votos atribuídos aos substituídos.” NE: Atos preparatórios das eleições de
2002, Res. no 20.997, art. 22, § 2o: carga da lista de candidatos na urna
eletrônica.
(Res. no 20.728, de 21.9.2000, rel. Min. Fernando Neves.)
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Homonímia – Direito de preferência

 Acordo

“Registro de candidato. Variação nominal. 2. Hipótese em que o uso da
variante Dirceu foi assegurada, com base no inciso V do § 1o do art. 12 da
Lei no 9.504/97, à míngua de preferência definida nos incisos II e III dos
mesmos parágrafo e artigo do diploma em apreço. (...)”
(Ac. no 292, de 22.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Exclusão de variação nominal. Homonímia. Aplicação do art. 12, § 1o,
inc. III, da Lei no 9.504/97. (...)” NE: A ausência de notificação dos
candidatos para o acordo configura violação ao art. 12, § 3o, IV, da Lei no

9.504. Todavia, o caso dos autos é de aplicação da preferência prevista no
inciso III dos referidos artigo e parágrafo.
(Ac. no 277, de 21.9.98, rel. Min. Costa Porto.)

“(...) Variação nominal. Homonímia. Fungibilidade para receber como
especial. (...)” NE: Necessidade de notificação dos interessados com vistas
a acordo na utilização de homonímia.
(Ac. no 264, de 17.9.98, rel. Min. Costa Porto.)

“Variação nominal. Aplicação da Súmula no 4 do TSE. (...)” NE: “Apesar
de ter sido tentado, não chegaram a um acordo, tendo sido resolvido o
impasse pela ordem de entrada do pedido.”
(Ac. no 14.218, de 2.10.96, rel. Min. Diniz de Andrada.)
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“(...) Homonímia. Preferência de variação nominal. I – A Justiça Eleitoral
somente poderá se utilizar do critério da ordem de preferência constante do
pedido de registro de cada candidato depois de os notificar para tentarem
entrar em acordo quanto a homonímia verificada na variação nominal
escolhida por ambos; se assim não proceder, nula será a decisão. Aplicação
do art. 12, § 1o, IV, da Lei no 8.713, de 30.9.93. II – Recurso especial
conhecido e provido para anular o acórdão recorrido.” NE: Na Lei no 9.504/
97 o assunto é disciplinado de forma idêntica em dispositivos de mesmo
número.
(Ac. no 12.139 , de 8.8.94, rel. Min. Pádua Ribeiro.)

“(...) Partido Social Cristão (PSC). Direito de reaver os votos creditados ao
candidato a deputado estadual pelo PMDB, referente a variação Franco,
conseguido através de acordo entre candidatos do PSC e PMDB. Acordo
este, declarado nulo pelo TRE/PA. Impugnação de boletins parciais
expedidos pela comissão apuradora. A transferência da variação nominal de
fato não se concretizou. Não há falar portanto em prejuízo àquele candidato
que teria desistido da variação nominal que jamais deixou de lhe ser
creditado. (...)”
(Ac. no 12.048, de 27.8.91, rel. Min. Américo Luz.)

 Anterioridade do pedido de registro

“(...) Homonímia. Ausência de preferência e de possibilidade de acordo.
Aplicação da Súmula-TSE no 4. (...) Ocorrendo homonímia, sem
possibilidade de acordo e inexistindo preferência, aplica-se a Súmula/TSE no

4. Agravo improvido”.
(Ac. no 20.228, de 26.9.2002, rel. Min. Ellen Gracie.)

“(...) 2. Em situação de igualdade, a variação nominal deve ser concedida
ao candidato que primeiro requereu o registro. (...)”
(Ac. no 275, de 21.9.98, rel. Min. Edson Vidigal; no mesmo sentido o Ac. no 265, de
4.9.98, do mesmo relator.)
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“Variação nominal (Lei no 8.713/93, art. 12). Ausentes outros critérios de
preferência postos na lei, à variação tem direito quem primeiro a requereu.
(...)”
(Ac. no 12.243, de 16.8.94, rel. Min. Torquato Jardim.)

“(...) Variação nominal; preferência. A variação se dá não necessariamente
pela cronologia: quem pede primeiro não tem preferência sempre. No caso,
idênticos os prenomes compostos, descabe deferir parte dele a um dos
candidatos, quando este não o tem como referência estabelecida,
especialmente porque nenhum dos dois fora candidato ao mesmo cargo
anteriormente. (...)”
(Ac. no 12.763, de 24.9.92, rel. Min. Torquato Jardim.)

“Registro de candidatura: coincidência de variação nominal: não existindo
direito de preferência (Resolução-TSE no 17.845/92), prevalece a
anterioridade do registro concedido a um candidato, que impede o
deferimento da mesma variação nominal a outro, ainda que de legenda
diversa.”
(Ac. no 12.705, de 24.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence; no mesmo sentido o Ac.
no 12.497, de 10.9.92, do mesmo relator.)

“(...) Variação nominal. Direito de preferência. Tem preferência à variação
nominal coincidente o candidato que obteve primeiramente o seu registro,
mormente quando o seu nome é composto apenas da variação indicada.
(...)”
(Ac. no 11.551, de 19.9.90, rel. Min. Bueno de Souza.)

 Exercício de mandato eletivo ou uso em eleição anterior

– Generalidades

“Recurso especial. Registro. Candidato. Vereador. Indeferimento.
Utilização. Variação nominal. Semelhança. Possibilidade. Dúvida.
Eleitorado. Desprovimento. I – Ao candidato que, na data máxima
prevista para o registro, ou esteja exercendo mandato eletivo, ou o
tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo,
se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o
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seu uso no registro, ficando os outros candidatos impedidos de fazer
propaganda com esse mesmo nome (art. 12, § 1o, II, da Lei no 9.504/
97). II – Hipótese em que, do confronto das variações utilizadas pelos
candidatos, se chega à conclusão de que, efetivamente, poderá haver
alguma espécie de confusão para o eleitorado”. NE: Nomes
“Alemão” e “Alemão da Construção”.
(Ac. no 21.889, de 24.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo regimental. Aplicação do art. 36, § 6o, do RITSE.
Homonímia. Ausência de preferência e de possibilidade de acordo.
Aplicação da Súmula-TSE no 4. (...) Ocorrendo homonímia, sem
possibilidade de acordo e inexistindo preferência, aplica-se a Súmula-
TSE no 4. Agravo improvido”. NE: “Não procede a alegação do
agravante de que teria comprovado ter sido candidato nos quatro
anos anteriores. Juntou uma única propaganda, da qual não consta o
ano da eleição. As demais propagandas referem-se à sua candidatura
para direção de entidade de classe. A lei refere-se à candidatura para
os cargos do art. 1o da Lei no 9.504/97. O próprio agravante afirma
que foi candidato nas eleições de 1994, portanto, mais de quatro anos
atrás”.
(Ac. no 20.228, de 26.9.2002, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito. Indeferimento
por falta de apresentação de declaração de exercício ou não de
mandato eletivo. Decisão mantida pelo TRE. Documento exigível
como critério de desempate para o uso de variação nominal em
eleição proporcional. Art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 9.504/97. Não-
aplicação à hipótese de candidatura a cargo majoritário. Recurso
conhecido e provido.”
(Ac. no 17.054, de 19.9.2000, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Tem preferência pela variação nominal o candidato que esteja
exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro
anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com o nome
que indicou (art. 12, § 1o, inciso II, Lei no 9.504/97). (...)”
(Ac. no 319, de 25.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)
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“Registro de candidato. Variação nominal. 2. Pretensão do recorrente
de uso da variação nominal Chicão, com base no art. 12, § 1o, inciso
III, da Lei no 9.504/97, que se indefere, tendo em conta a correta
aplicação, ao caso concreto, pelo TRE/SP, do disposto no art. 12, §
1o, inciso II da lei já referida. 3. Recurso examinado como especial e
não conhecido.”
(Ac. no 270, de 22.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“Registro de candidatos. Variação nominal. 2. Hipótese em que o
recorrente deixou de instruir o pedido de registro, no momento
oportuno, informando que já teria concorrido com a variação
pretendida, o que inocorreu na espécie. 3. Recurso examinado como
especial e não conhecido.”
(Ac. no 276, de 21.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Deferimento de igual variação nominal a dois candidatos ao
mesmo cargo: impossibilidade. Preferência daquele que está no
exercício de mandato eletivo. (...)”
(Ac. no 15.456, de 15.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) 2. Registro de variação de nomes. 3. Preferência para o uso da
variação em favor do deputado estadual no exercício do mandato,
que a tenha utilizado no pleito de 1994, em confronto com outro
candidato que a usou, nas eleições municipais de 1992. Aplicação do
art. 12, § 1o, II, primeira parte, da Lei no 9.504/97. 4. Inexiste,
entretanto, preferência para o deputado estadual em exercício usar a
variante que não lhe foi deferida nas eleições de 1994, sendo certo
que a mesma variação foi deferida, nas eleições de 1996, a candidato,
que também agora pretende usá-la. Não é aqui invocável, em favor
do recorrente, o disposto na primeira parte do inciso II, do § 1o, do
art. 12, da Lei no 9.504/97, mas, sim, incide a preferência da segunda
parte, do mesmo inciso II. Não basta estar somente no exercício
atual de mandato, mas é necessário também haja concorrido, no
pleito em que se elegeu, em 1994, com o registro da variação de
nome, ora postulada. (...)”
(Ac. no 239, de 8.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)
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“(...) Variação nominal. Candidato que exerceu mandato nos últimos
quatro anos. Direito de preferência sobre aquele que concorreu com
a variação pleiteada. (...)”
(Ac. no 15.453, de 4.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) O candidato Aylton Mário de Souza tem preferência sobre a
variante Dr. Aylton, uma vez que a utilizou nas últimas eleições para
vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), preenchendo as
condições dispostas no art. 12, § 1o, incisos I e II, da Lei no 9.504/97
e art. 17, inciso II, da Resolução no 20.100/98. (...)”
(Ac. no 227, de 4.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“(...) Variação nominal. Preferência. Lei no 9.504/97, art. 12, § 1o, II.
1. O candidato que tenha exercido mandato eletivo nos últimos quatro
anos tem preferência para usar no seu registro o nome pelo qual se
identificou na candidatura anterior. (...)”
(Ac. no 177, de 4.9.98, rel. Min. Edson Vidigal.)

“(...) Variação nominal. Lei no 8.713, de 1993, art. 12, § 1o, II.
Ofensa não caracterizada. I – A exigência da utilização da mesma
variação nominal em pleito eleitoral passado, somente ocorre em
relação àqueles que, nos últimos quatro anos, tenham ‘concorrido em
eleição com um dos nomes por ele indicados’, não fazendo a norma
ressalva ao candidato que, na data da publicação da citada lei, esteja
exercendo mandato eletivo. (...)”
(Ac. no 12.193, de 9.8.94, rel. Min. Pádua Ribeiro.)

“Candidatura: registro de variação nominal: deferimento se, além de
ser o nome parlamentar do candidato à reeleição, não se alega que
seja pretendido por outro, anteriormente registrado.”
(Ac. no 12.746, de 24.9.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Mandado de segurança com pedido de liminar. Registro de
candidato. Atribuição de votos, ao requerente, dados a variação
Jonatan. Invalidação do duplo registro de variação nominal, conferida
pela Corte Regional. Alegação de ofensa ao art. 27, parágrafo único,
da Resolução no 16.347/90. Liminar deferida, para determinar que os
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votos dados à variação nominal Jonatan, desde que
desacompanhados do número e da sigla partidária, do candidato
adversário, fossem atribuídos ao requerente. Preferência do
impetrante no uso da variação nominal, pois além de haver concorrido
às eleições pretéritas, registrado com tal variação pelo TRE, o duplo
registro decorreu de equívoco da Corte Regional. Segurança
concedida.”
(Ac. no 12.204, de 10.3.92, rel. Min. Vilas Boas.)

– Candidatura a cargo diverso

 “(...) 2. Variação nominal. 3. Não podem prevalecer os fundamentos
do acórdão em conflito com o art. 12, § 1o, II, da Lei no 9.504/97. 4.
Preferência para o uso da variação nominal do exercente de
mandato, que tenha utilizado a mesma variante de nome no pleito de
que resultou o mandato em desempenho. 5. Não importa, em face da
regra legal aludida, que os pretendentes a mesma variação nominal
disputem cargos diversos. (...)” NE: O TRE inadmitiu a prevalência
do critério previsto no inciso II, em face do inciso V, ambos do art.
12, § 1o, da Lei no 9.504/97.
(Ac. no 15.408, de 8.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“Candidato. Nome. Variante. Exclusividade. Consoante a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, existe gradação entre as
hipóteses previstas no art. 12, § 1o, II, da Lei no 9.504/97, a primeira
preferindo à segunda e ambas à terceira. Não afasta o direito à
exclusividade, no uso do nome, a circunstância de um candidato
concorrer a deputado estadual e o outro a federal.”
(Ac. no 15.414, de 4.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)

“Registro. Variação nominal. Candidatos a cargos diferentes.
Partidos diversos. Precedentes. (...)” NE: Candidatos a deputado
estadual e federal; este já obteve a variação e pretende a reeleição.
“Diversos são os partidos de ambos. Outros os números que lhes
correspondem na inscrição. Serão votados na cédula oficial em locais
diversos (...)”
(Ac. no 12.108, de 5.8.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)
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“(...) Variação nominal. Sobrenome. Identidade resguardada.
Candidatura a cargos diversos. (...)” NE: Ambos disputaram eleições
usando a variante, exercem mandato legislativo, são conhecidos pela
mesma variação e não fizeram acordo sobre o seu uso. Disputam
cargos diferentes (deputado estadual e federal) por legendas
diferentes, com números de identificação inteiramente diferentes.
Não gera risco de confusão.
(Ac. no 12.002, de 29.7.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)

– Patrimônio político-eleitoral do candidato

“(...) Variação nominal. Candidato que disputou cargo de governador
e exerceu mandatos federais. Preferência. 1. Conhecido em todo o
território do estado pelo prenome que utilizou em diversas
campanhas, inclusive para governador, tem o candidato, ainda que
sem mandato eletivo, no ano das eleições, direito ao registro de seu
prenome na variação nominal. 2. Candidato a deputado, estadual ou
federal, que exerce mandato de vereador, conhecido apenas no
território do seu município, não pode se beneficiar dos votos
atribuídos ao candidato, político mais antigo, portanto mais conhecido.
(...)”
(Ac. no 15.458, de 17.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro, red. designado Min.
Edson Vidigal.)

“(...) Registro de candidatura. Variação nominal. Coincidência.
Admissível o uso da variação nominal que não estabelece qualquer
dúvida quanto a identidade do candidato, quando já usado por muitos
anos e incorporado ao seu patrimônio político. (...)”
(Ac. no 13.022, de 13.10.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) Candidato à reeleição com nome parlamentar conhecido e
incorporado ao seu patrimônio político-eleitoral, tem preferência pelo
uso da variação nominal, sua marca registrada. (...)”
(Ac. no 12.917, de 30.9.92, rel. Min. Torquato Jardim.)
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 Nome de família

“Registro de candidato. Variação nominal. Preferência. Inexistindo a
preferência legal, cabe o direito ao candidato que tem, no nome de família, a
pretendida variação nominal.”
(Ac. no 11.600, de 28.9.90, rel. Min. Pedro Acioli.)

 Ordem de indicação da variação no pedido de registro

“(...) Variação nominal. Preferência. 2. O recorrente indicou, em primeiro
lugar, a variação nominal Joãozinho, havendo, inclusive, concorrido com ela no
pleito de 1996. 3. Recurso, examinado como especial, conhecido e provido,
para assegurar ao recorrente o uso da variação nominal Joãozinho.”
(Ac. no 15.472, de 24.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Variação nominal. 2. Hipótese em que o uso da variante Dirceu foi
assegurada, com base no inciso V do § 1o do art. 12 da Lei no 9.504/97, à
míngua de preferência definida nos incisos II e III dos mesmos parágrafo e
artigo do diploma em apreço. (...)” NE: A variação nominal Dirceu foi a
última na ordem de indicação.
(Ac. no 292, de 22.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“(...) Variação nominal. Na falta de aplicação de outros critérios de
preferência previstos no art. 12, § 1o, III, da Lei no 9.504/97, observa-se a
ordem em que foram indicadas as variações. (...)”
(Ac. no 231, de 4.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“Candidato. Registro. Homonímia. Preferência de variação nominal. I – A
Justiça Eleitoral somente poderá se utilizar do critério da ordem de
preferência constante do pedido de registro de cada candidato depois de os
notificar para tentarem entrar em acordo quanto a homonímia verificada na
variação nominal escolhida por ambos; se assim não proceder, nula será a
decisão. Aplicação do art. 12, § 1o, IV, da Lei no 8.713, de 30.9.93. II –
Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido.”
NE: Na Lei no 9.504/97 o assunto é disciplinado de forma idêntica em
dispositivos de mesmo número.
(Ac. no 12.139 , de 8.8.94, rel. Min. Pádua Ribeiro.)
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 Variação semelhante

“(...) Registro. Exclusão de variante. Grafia de nomes parecidos. Não há
que se falar em homonímia quando as variações são diversas. (...)”
(Ac. no 318, de 22.9.98, rel. Min. Costa Porto.)

“Variações nominais diferentes apenas pelo uso da abreviatura do título de
doutor em uma delas. Inviabilidade de serem deferidas a candidatos
diversos pela possibilidade de levar o eleitor a confusão. Preferência do uso
de ambas variações ao candidato que concorreu com uma delas na última
eleição. (...)”
(Ac. no 15.436, de 8.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro, red. designado Min. Eduardo
Alckmin.)

Identificação do candidato – Dúvida

 Generalidades

“Consulta. Vereador. Registro de candidatura com o sobrenome de ex-
prefeito do mesmo município. Hipótese que poderá ensejar dúvida no eleitor,
quanto à sua identidade, o que é vedado pelo art. 12, caput, da Lei no 9.504/
97. Precedente da Corte”. NE: “No mérito, (...), tenho que a circunstância
de o aludido candidato valer-se do sobrenome do ex-prefeito do mesmo
município, para candidatar-se ao pleito eleitoral, poderá ensejar dúvida no
eleitor quanto à sua identidade, o que não se admite, a teor do art. 12,
caput, da Lei n. 9.504/97”.
(Res. no 21.517, de 2.10.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Consulta. Deputado federal. Uso candidato. Sobrenome ex-prefeito.
Respondida nos seguintes termos: O/a candidato/a a prefeito poderá
concorrer, além de seu número e seu nome completo, com o nome que
constará da urna eletrônica, que poderá ser o prenome, sobrenome, cognome,
nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido/a, desde que
não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor,
não seja ridículo ou irreverente nem ponha em risco a legitimidade e a
autenticidade do pleito”. NE: “Acolho a sugestão da Aesp, levando-se em
conta que o uso do sobrenome de um ex-prefeito do mesmo município por um
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outro candidato poderia pôr em dúvida a sua identidade, comprometendo a
autenticidade da opção do eleitor, visto que margeando a própria falsidade”.
(Res. no 21.509, de 25.9.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Clonagem eleitoral enganosa: o clone de Enéas: abuso, insolúvel no
processo de registro de candidatura, a ser coibido no curso do processo
eleitoral. 1. Cidadão que, aproveitando-se de sua semelhança com Enéas
Ferreira Carneiro – conhecido ex-candidato à presidência da República e a
inclusão, no seu registro civil, do nome do sósia famoso, de quem imita os
gestos, a voz e o modo de falar notórios –, filia-se a partido diverso do seu e
candidata-se à Câmara dos Deputados, à qual também é candidato o
verdadeiro Enéas. 2. Registro da candidatura do clone impugnado pelo
Prona – partido de Enéas –, mas deferido pelo TRE/SP, que, no entanto, lhe
vedou a utilização, na urna e na propaganda eleitoral, do nome do candidato
que imita. 3. Recursos de ambas as partes contra a decisão do TRE de
inviável conhecimento como recurso especial, à falta de seus requisitos
mínimos, a começar da inexistência sequer de alegação de contrariedade à
lei ou de dissídio de julgados. 4. Denúncia de propaganda eleitoral enganosa
do candidato-clone, que, proibido de anunciar-se como Enéas, não declina o
seu próprio nome original, com o qual se lhe deferiu o registro, e continua a
arremedar o modelo, tentando passar-se por ele: abuso malicioso da imagem
alheia que, embora não viabilize o recurso do partido que teme sofrer
prejuízos eleitorais com a farsa, pode e deve ser coibido pelos órgãos locais
competentes da Justiça Eleitoral, de modo a impedir ou minimizar os efeitos
da concorrência desleal e a indução a erro aos eleitores: plausibilidade, se
adequadamente trilhadas as vias processuais adequadas, da determinação
de providências que impeçam ou reprimam o enleio malicioso.”
(Ac. no 20.156, de 12.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) Registro de candidatura. Variações do nome estranhos ao patronímico
do candidato. Impossibilidade de identificar-se com o nome de outra pessoa,
por expressa vedação legal (...)”
(Ac. no 112, de 1o.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Registro. Variação nominal. Inocorrência de homonímia. Inexistência de
dúvida. (...)”
(Ac. no 12.049, de 23.8.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)
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“(...) Registro de candidatura. Variação nominal. Coincidência. Admissível o
uso da variação nominal que não estabelece qualquer dúvida quanto a
identidade do candidato, quando já usado por muitos anos e incorporado ao
seu patrimônio político. (...)”
(Ac. no 13.022, de 13.10.92, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Registro de candidato. Variação nominal. Iniciais do nome do candidato.
Recurso de que não se conhece. Não é exigível que a variação consistente
nas iniciais do nome seja consagrada pelo uso, se não ocorreram os óbices
do art. 36 da Resolução no 17.845/92.” NE: Alegação de que a variação
nominal ABC, deferida pelo TRE, seria ridícula e irreverente, além de gerar
dúvida e confusão quanto à identidade do candidato.
(Ac. no 12.362, de 18.8.92, rel. Min. Hugo Gueiros.)

“Registro de candidato. Variação nominal. Apelido. Se o apelido pretendido
pelo candidato a ser registrado induz o eleitor à confusão, pois identifica
outra pessoa, conhecida a nível nacional, é de se indeferir a pretensão. (...)”
NE: Excluído do registro da candidata a deputada federal o apelido Xuxa.
(Ac. no 11.133, de 14.8.90, rel. Min. Célio Borja.)

“Registro de candidato. Nome abreviado. Variação autorizada pelo art. 95
do CE. (...)” NE: O TRE excluiu do registro do candidato Marco Aurélio
Alves de Oliveira a variação MA, por não se enquadrar como nome,
prenome, nome parlamentar, cognome ou apelido.
(Ac. no 11.127, de 9.8.90, rel. Min. Vilas Boas.)

 Candidatura a cargo diverso

“Recurso especial. Registro de candidatura. Homonímia. Candidatos de
partidos diferentes. Cargos diversos. 1. Não é relevante a ocorrência de
homonímia entre candidatos de partidos diferentes, concorrendo a cargos
distintos. 2. Precedentes. 3. Recurso não conhecido.”
(Ac. no 20.133, de 12.9.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Homonímia. Relevância. A homonímia mostra-se relevante quando a
situação concreta e de molde a ensejar dúvidas relativamente à identidade
dos candidatos. Isto não ocorre quando diz respeito a variação nominal de
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candidatos, por partidos diferentes, a cargos diversos. Precedente: Recurso
no 12.002/SP”.
(Ac. no 12.077, de 6.8.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Registro de candidato. Variação nominal. Sobrenome. Identidade
resguardada. Candidatura a cargos diversos. Recurso a que se nega
provimento”.
(Ac. no 12.002, de 29.7.94, rel. Min. Diniz de Andrada.)

Indicação para urna eletrônica

“Instrução no 55. Registro de candidatura. Conferência de fotografias e
dados. Nome que constará da urna eletrônica. (...) 2. O candidato que,
depois de intimado, deixar de indicar o nome que deverá constar da urna
eletrônica, concorrerá com o seu nome próprio que, na hipótese de
homonímia ou de conter mais de trinta caracteres, será adaptado no
momento do deferimento do pedido de registro.”
(Res. no 21.106, de 28.5.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

Preclusão

“(...) Variação nominal. Publicação. Falta de impugnação. Preclusão. 1. Os
procedimentos definidos pela Lei no 9.504/97, relativos aos casos de
homonímia entre candidatos, são dirigidos à Justiça Eleitoral e sua aplicação
não depende de impugnação. (...)”
(Ac. no 275, de 21.9.98, rel. Min. Edson Vidigal.)

“(...) Registro de candidatura. Variação nominal. Não-resignação por quem,
devidamente notificado, não se manifestou nos autos. Preclusão. (...)”
(Ac. no 15.434, de 2.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“(...) Variação nominal que coincide com prenome de outro candidato, que
registrou outras variações nominais. Falta de insurgência contra o registro
no momento oportuno. Atribuição do voto àquele que registrou a variação
nominal. Art. 13 da Lei no 9.100/95. (...)”
(Ac. no 15.051, de 12.6.97, rel. Min. Eduardo Alckmin.)
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“Registro. Variação nominal. Fase própria. A da impugnação à variação
nominal é a alusiva ao registro. Deferido este, incidindo a preclusão maior,
descabe transformar a representação quer numa segunda oportunidade para
impugná-la , quer em ação rescisória.”
(Ac. no 12.315, de 28.9.94, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Indeferimento de registro de variação nominal. Nulidade dos votos
dados a candidato não registrado. A jurisprudência do TSE, sobre a matéria,
é no sentido de que incide a preclusão sobre questão versando variação
nominal pretendida por candidato se, da decisão indeferitória, não foi
manifestado o recurso cabível (precedente: Acórdão no 13.345/93). (...)”
(Ac. no 11.378, de 31.8.93, rel. Min. Flaquer Scartezzini; no mesmo sentido o Ac.
no 11.379, de mesma data e relator.)

“Mandado de segurança com pedido de liminar. Registro de candidato.
Atribuição de votos, ao requerente, dados a variação Jonatan. Invalidação
do duplo registro de variação nominal, conferida pela Corte Regional.
Alegação de ofensa ao art. 27, parágrafo único, da Resolução no 16.347/90.
Liminar deferida, para determinar que os votos dados à variação nominal
Jonatan, desde que desacompanhados do número e da sigla partidária, do
candidato adversário, fossem atribuídos ao requerente. Preferência do
impetrante no uso da variação nominal, pois além de haver concorrido às
eleições pretéritas, registrado com tal variação pelo TRE, o duplo registro
decorreu de equívoco da Corte Regional. Segurança concedida.” NE: “(...)
não se pode falar em preclusão na espécie, uma vez que o duplo registro da
mesma variação decorreu de equívoco da Corte Regional, à qual cabia
corrigi-lo até de ofício, para evitar dificuldades no momento da apuração”.
(Ac. no 12.204, de 10.3.92, rel. Min. Vilas Boas.)

“(...) Registro de candidatura. Não-inclusão da variação nominal.
Inexistência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Transitada em julgado a matéria face à não-interposição de recurso no
prazo legal, opera-se a preclusão, não se vislumbrando, na espécie, a
divergência jurisprudencial suscitada. (...)” NE: Da listagem dos candidatos
apresentados pela coligação, o TRE excluiu do registro “as variações
constantes das iniciais dos candidatos que assim optaram.” O recorrente
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alega que a variação PX requerida por ele não teria sido excluída por não
ter sido expressamente.
(Ac. no 12.079, de 24.9.91, rel. Min. Américo Luz.)

Variação irreverente ou ridícula

“(...) Indeferimento de variação nominal considerada ridícula. Variação que
coincide com o nome do local de nascimento do recorrente. Art. 12, caput e
§ 1o, III, da Lei no 9.504/97. Recurso autuado como ordinário mas recebido
como especial. (...)”
(Ac. no 248, de 22.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

“(...) 2. Variações nominais. 3. Candidatos que já haviam usado as
variações nominais nas eleições anteriores. 4. Não cabe considerar, neste
pleito, a mesma variação como irreverente, sendo certo que, em pleito
precedente, a Justiça Eleitoral deferiu seu uso. 5. Lei no 9.504/97, art. 12 e
§ 1o, II. (...)”
(Ac. no 15.455, de 9.9.98, rel. Min. Néri da Silveira.)

“Recurso ordinário. Registro de candidatura. Variação nominal.
Comprovado, materialmente, que o candidato, quando exerceu o cargo de
prefeito, era conhecido pela variação nominal por ele indicada no pedido de
registro, defere-se o pedido. (...)” NE: “À variação nominal Fuscão Preto
não se vislumbra qualquer irreverência ou ridicularização (...) e tanto o
símbolo quanto a expressão se associam à pessoa do candidato.”
(Ac. no 157, de 4.9.98, rel. Min. Maurício Corrêa.)

“Registro de candidato. Variação nominal. Iniciais do nome do candidato.
Recurso de que não se conhece. Não é exigível que a variação consistente
nas iniciais do nome seja consagrada pelo uso, se não ocorreram os óbices
do art. 36 da Res. no 17.845/92.” NE: Alegação de que a variação nominal
ABC, deferida pelo TRE, seria ridícula e irreverente, além de gerar dúvida e
confusão quanto à identidade do candidato.
(Ac. no 12.362, de 18.8.92, rel. Min. Hugo Gueiros.)


